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SAATTEEKSI 
 

ESR-rahoitteinen, nuorten työpajojen toimintaa kehittävä ja niiden verkostoitumista edistävä 
PAJAVERKKO-projekti oli toiminnassa vuosina 2008−2010. Projektia hallinnoi Helsingin yliopiston 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Kohderyhmänä olivat kuuden uusimaalaisen kunnan – 
Helsingin, Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven ja Porvoon – nuorten työpajojen 
henkilökunta ja nuoret. Osatoteuttajana oli Nuorisotutkimusseura, jonka palkkaama tutkija, dosentti 
Tapio Kuure vastasi projektin yhteydessä suoritetun, pajatoiminnan vaikuttavuutta koskevan 
tutkimuksen teosta. Projektin toiminnassa keskeistä oli hyvien käytänteiden kehittäminen ja 
jakaminen pajojen kesken. Tämän lopputiedotteen tarkoituksena on edesauttaa kehitettyjen ja 
kerättyjen käytäntöjen levittämistä myös kohderyhmän ulkopuolelle, vapaasti hyödynnettäväksi 
muille työpajoille ja nuorten kanssa työskenteleville. 

PAJAVERKKO-projektiin kuului viisi verkostopäivää, joista useimpiin osallistui projektin varsinaisen 
kohderyhmän lisäksi muitakin nuorten kanssa työskenteleviä, kuten opettajia ja 
nuorisotyöntekijöitä. Verkostopäivissä kuultiin asiantuntijoiden esityksiä, tehtiin ryhmätöitä ja 
keskusteltiin erilaisista nuorten ohjaukseen liittyvistä aiheista. Ensimmäisen päivän aiheena oli 
ohjaus ja oppiminen työpajalla. Päivän aikana keskusteltiin työpajojen perustehtävästä ja nuorten 
ohjauksesta yksilöinä ja ryhmänä. Lisäksi kuultiin luento erilaisten oppijoiden tukemisesta. Toisen 
verkostopäivän aiheena oli työhyvinvointi ja ohjaajien jaksaminen, mihin liittyen keskusteltiin 
esimerkiksi nuoren ongelmien puheeksi ottamiseen liittyvistä käytännön vinkeistä. Kolmannen 
verkostopäivän aiheena oli nuorten työllisyyden hoito ja ohjauspalvelut kunnissa. Aiheista kuultiin 
sekä ohjaajien että nuorten mielipiteitä. Neljännessä verkostopäivässä kuultiin luento ja keskusteltiin 
nuorten voimavaraistumisen tukemisesta ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Viidennessä 
verkostopäivässä harjoiteltiin roolipelien ja draaman hyödyntämistä pajaohjauksessa. Tämän 
tiedotteen kuudessa ensimmäisessä luvussa on näiden verkostopäivien antia.  

Luvussa seitsemän kerrotaan projektissa toteutetuista Avoin työpaja –tapahtumista ja annetaan 
ideoita vastaavien tapahtumien järjestämiseen. PAJAVERKKO-projektissa järjestettiin kaksi tällaista 
uudentyyppistä tapahtumaa, joissa pajanuoret esittelivät pajatoimintaa toisille nuorille ja myivät 
tuotteitaan. Projektin puitteissa järjestettiin myös erilaisia workshop- ja muita tapaamisia, joissa 
pajat jakoivat keskenään ja projektille hyviksi havaittuja käytäntöjä ja toimintamalleja. Lukuun 
kahdeksan on koottu näitä ajatuksia. 

Tärkeän osan projektia toteuttivat neljään kuntaan vuodeksi palkatut uudet ohjaajat, joiden 
tehtävänä oli kehittää erityisesti elämänhallinnallista ohjausta pajoilla. Uusien ohjaajien kehittämistä 
toiminnasta ja ohjaajilta saaduista ideoista kerrotaan luvussa yhdeksän. Ohjaajille järjestettiin 
projektin puitteissa kaksi erillistä tapaamista. Luvussa kymmenen on toisen tapaamisen antia eli 
ohjaajien parhaita keinoja nuorten elämänhallinnan tukemiseen.  

Projektisuunnittelija Petri Puroaho toteutti syksyllä 2010 erilaisia yhteistyökokeiluja pajojen kanssa. 
Luvussa yksitoista kerrotaan Helsingin WooDoo-pajalla toteutetusta kokeilusta, jossa suunnittelija 
ohjasi nuoria muodostamaan hyvän pajatyöntekijän (-nuoren) kriteeristön. 

Kiitämme verkostopäivien kouluttajia eli Leena Leiposta T:mi Kokenetista, Milja Husua Erilaisen 

oppimisen keskuksesta, Pasi Vallivuorta ja Sanna Kujaria Coach Masters Oy:stä, Ben Furmania sekä 

roolipelikouluttajia eli Mauri Laaksoa ja Jori Pitkästä luvasta käyttää heidän esitystensä pohjalta 

tehtyjä materiaaleja tässä tiedotteessa. Suuret kiitokset myös pajaohjaajille ja –nuorille sekä kaikille 

muille projektin tilaisuuksiin osallistuneille, joiden keskustelujen tuloksia tiedotteessa hyödynnetään. 
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Erityiskiitos kuntiin palkatuille elämänhallinnanohjaajille, jotka tekivät arvokasta työtä ja raportoivat 

kehittämistään toimintatavoista. 

Tiedotteessa käytettyä materiaalia on kerännyt suunnittelija Petri Puroaho vuosina 2009−2010. 

Hänen keräämänsä aineiston, verkostopäivien kouluttajilta saatujen esitysten, projektin puitteissa 

kuntiin palkatuilta pajaohjaajilta saatujen raporttien sekä muun projektiin liittyvän materiaalin avulla 

tiedotteen on kirjoittanut suunnittelija Ritva Saartoala. 

  Helsingissä marraskuussa 2010 PAJAVERKKO-projektin henkilöstö 

  



6 
 

1 TYÖPAJOJEN PERUSTEHTÄVÄ SEKÄ PAJAOHJAUS RYHMÄN JA 

YKSILÖN OHJAAMISENA 

 
PAJAVERKKO-projektin ensimmäisen verkostopäivän aiheina olivat ohjaus ja oppiminen työpajalla. 

Päivään osallistui pajaohjaajia ja muita nuorten kanssa työskenteleviä. Seuraava teksti on tiivistelmä 

päivän toisen alustajan, Leena Leiposen (T:mi Kokenet) verkostopäivän keskusteluista laatimasta 

yhteenvedosta ja pohdinnasta. 

1.1 Pajan perustehtävän määrittely 

TYÖPAJATYÖN JÄSENNYKSIÄ

Työpaja työskentelyn 
Perustehtävä

Ihmiskuva
Oppimisfilosofia

Ymmärretäänkö samalla tavalla
Työntekijät, osallistujat, lähettävä 

taho?

Millaisia tavoitteita voidaan 
asettaa

Millaista toiminnan sisältö ja 
työmuodot ovat

Ketä ovat osallistujat
Millaisia resursseja tarvitaan

Kysymyksiä: 
Nuorten työllistymisen edellytysten 
parantaminen vai työllistyminen?

Millainen on käsitys työpajanuoresta 
ja hänen todellisista tarpeistaan –
olettamuksia vai todellista tietoa
Mitä oppiminen on ja millaiseen 

oppimiseen uskomme?

Kysymyksiä:
Yksilölliset  oppimistavoitteet  ja 

painotus – elämänhallinnalliset vai 
ammatillispainotteiset?
Ryhmän funktio ja sen 

hyödyntäminen
Ohjauksen määrä ja laatu – mihin 

kohdistuu ja mitä 
ohjauskeskusteluissa puhutaan?

VAIKUTTAA

 

Kaavio: Leena Leiponen, T:mi Kokenet 

Se, mikä mielletään työpajojen perustehtäväksi, vaikuttaa siihen, millaisiksi pajatoiminnan sisältö 

ja menetelmät muodostuvat. Onko työpajatoiminnassa tarkoitus painottaa ammatillista oppimista 

eli työtoimintaa pajakoulumaisesti, vai elämänhallinnallisia seikkoja ja esimerkiksi oppimaan 

oppimisen kysymyksiä? Yksittäisten pajanuorten tilanteet, tarpeet ja motivaatiotekijät ovat varsin 

erilaisia, ja työllistymisedellytysten parantaminen tarkoittaa eri yksilöiden kohdalla erilaisia 

asioita. Joidenkin nuorten kohdalla jo pajan toiminnassa mukana pysyminen edellyttää paitsi 

erilaisten koulu- ja opiskeluesteiden purkamista ja madaltamista, myös motivaation herättelemistä 

ja vaikkapa säännölliseen rytmiin totuttautumista. Vaikka opetussuunnitelman mukaan kaikki 

oppisivat tekemään tiettyjä, esimerkiksi autonkorjaamiseen tai kankaanpainantaan liittyviä asioita, 

se, mikä on kunkin kannalta jatkoa ajatellen merkityksellistä oppimista, vaihtelee.  

Perustehtävä on yhteinen kartta, jonka avulla pajan muodostamassa työyhteisössä voidaan pohtia 

yhteisiä tavoitteita, toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä työhön liittyviä arvoja. Sen avulla tehdään 

myös yhteistyökumppanien ja rahoittajien suuntaan näkyväksi sitä, mitä kaikkea pajalla tapahtuu ja 

mihin resursseja käytetään.  
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Pajanuorten kannalta olisi hyvä, että pajaohjaajien toiminta olisi läpinäkyvää ja samansuuntaista.  

Jos ohjaajien näkemykset ovat kovin erilaisia sen suhteen, mikä työssä on olennaista, heijastuu se 

usein työotteeseen ja toimintatapaan sekä esimerkiksi siihen, mihin pajan pelisääntöjen osalta 

kiinnitetään huomiota ja mihin puututaan.  

Kokenet/Leiponen

MIKSI x on olemassa? 

(missio)                        

Mihin olemassa olo liittyy 

Mikä on toiminnan tavoite 

(ja tulevaisuus)

Mikä on x:n
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Input / Output

Ketkä ovat asiakkaat ja
yhteistyökumppanit? 
Millaiset rajapinnat?

KENELLE?

MITÄ x tekee? 
Mitkä ovat x:n 

tärkeimmät 
tehtävät? 

KETKÄ
kuuluvat x:n? 
Osaaminen, 

roolit, tehtävät, 
vastuut

MITEN x työnkulut, 
toimintatavat, 
pelisäännöt

x voi olla:
- organisaatio
- tiimi
- ryhmä 
- paja
-projekti
-työpaja

Perustehtävä=
perimmäinen syy tai tarkoitus 
olemassaololle ja toiminnalle

PERUSTEHTÄVÄN JÄSENTÄMINEN

 

1.2 Konsultaatioprosessi 
 

Projektiin kuuluneen konsultaatioprosessin myötävaikutuksella esimerkiksi Porvoon kaupungin 

nuorten työpajojen perustehtävä jäsennettiin seuraavasti: 

”Nuori on työkuntoisena tervetullut pajalle – elämäntilanteesta riippumatta. Pajojen tavoitteena on 

motivoida nuoria työskentelyyn ja sitä kautta löytämään omat vahvuutensa. Pajat tarjoavat nuorille 

mahdollisuuden onnistumisenkokemuksiin, uuden oppimiseen sekä sosiaalisten ja ammatillisten 

taitojen vahvistamiseen.  Linjaus: Pajalla luodaan puitteet, joiden varassa tekeminen mahdollistuu. 

Tekeminen on tärkeää.  Nuori on ainutlaatuinen yksilö ja hänellä on aina yksilölliset tarpeet ja 

tavoitteet. Nuorta opetetaan ja tutustutetaan työtapoihin, tekniikoihin ja työprosesseihin.  

Pajat mahdollistavat säännöllisen päivärytmin. Pajojen tehtävänä on luoda turvallinen ja 

suvaitsevainen ilmapiiri ja tarjota puitteet, jotka tukevat nuorten työskentelyä sekä henkistä ja 

fyysistä hyvinvointia.  Linjaus: Puitteet luotu – toiminnan kehittäminen sen mukaan. Aikuisiin 

luottaminen ja aikuisten luottaminen on tärkeää, aikuisella oltava ammatillista silmää. 

Varmistetaan, että pajalle pääsee (bussikortti) ja pajalla saa huolenpitoa (ateria) ilman ehtoja. 

Meidän tavoitteenamme on olla mukana nuoren elämässä yhtenä toimijana monista 

parantamassa/tukemassa nuoren mahdollisuuksia oman elämänsä hallintaan, sekä ohjaamassa 

heitä koulutukseen, työhön tai tarkoituksenmukaisten tukipalvelujen piiriin.  Linjaus: Asioita 

tehdään yhdessä nuoren ja muiden toimijoiden kanssa. Nuorta ohjataan ja tuetaan 

elämänhallinnassa. Ollaan kiinnostuneita, mitä nuorelle tapahtuu pajajakson jälkeen.”  

(Lähde: PAJAVERKKO-hanke. Muistio konsultaatioista vuodelta 2009-2010/ Kari Anttila, Kehityspiikki 

Oy. Helsinki 25.10.2010.) 
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Helsingin kaupungin nuorten työpajojen osalta päästiin seuraavaan tulokseen: 

”Opetusviraston työpajat tarjoavat työvaltaista opetusta ja arjenhallintataitoja ensisijaisesti 15−19-

vuotiaille helsinkiläisille, joiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat selkiytymättömiä. Se on:  

tarjoavat työvaltaista opetusta… 

1. Nuoren ammatillisen kasvun tukeminen 

- perustan luomista 

- nuoren resurssien käyttö 

- tiedostaa nuoren omaa halua 

 

arjenhallintataitoja… 

2. Nuoren omavaraisuuden löytäminen 

- oma identiteetti, kuka minä olen 

- persoonallisuuden kasvu 

- minä - mikä olen oikeasti? 

 

tulevaisuuden suunnitelmat… 

3. Siirtymävaiheen palvelu – parantaa valmiuksia siirtyä seuraavaan vaiheeseen 

- ammatillinen valmentautuminen 

- pohtia omia valintojaan 

- kiinni verkostoihin” 

 

(Lähde: PAJAVERKKO-hanke. Muistio konsultaatioista vuodelta 2009-2010/ Kari Anttila, Kehityspiikki 

Oy. Helsinki 25.10.2010.) 
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1.3  Ryhmän rakentaminen ja ohjaus 

RYHMISTÄ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
PAJAN PERUSTEHTÄVÄ

TOIMINTATAVAT, TAVOITTEET, EETTISET 
LÄHTÖKOHDAT

PELISÄÄNNÖT JA OHJAAJIEN ROOLI

Osallistujien muodostaman ryhmän
Perustehtävä ja toimintatavat

Tavoite ryhmänä 
Keskinäinen riippuvuus

Pelisäännöt , jatkuva seuranta ja arvionti

YKSILÖN 
TARPEET 

TAVOITTEET
TOIMINTA 

KEHYS
Ryhmän toiminnalle

Miten ryhmä
voi tukea jäsentensä onnistumista? Mikä on
Kunkin yksilön merkitys
Ryhmän onnistumisessa ja mitä se edellyttää 
itse kultakin  

   Kaavio: Leena Leiponen, T:mi Kokenet 

Toimivan ryhmän rakentaminen edellyttää sen tietoista ohjausta ja myös johtamista. Tarvitaan 

yhteistä keskustelua – erilaisten asioiden näkyväksi tekemistä ja asioista sopimista. Etenkin 

alkuvaiheessa ja muutosten tai vaikeuksien ilmetessä ohjaajan on osattava toimia vahvana johtajana 

tosin siten, että antaa esimerkiksi ristiriitatilanteissa vastuuta mahdollisimman paljon niille, jotka 

ristiriidoista ovat vastuussa. Esimerkiksi: ”Meillä on nyt tällainen tilanne – mistä on kysymys?” Ja 

jatkokysymyksinä: ”Meillä on tavoitteet X, pelisäännöt Y ja nyt kuitenkin tämä tilanne? Miten te itse 

ratkaisisitte tämän?”  

Ryhmäimu, joka lähtee viemään pajanuorten ryhmää poispäin työpajan toiminnasta ja tavoitteista, 

on vaikea asia. Siihen voi auttaa puuttuminen ryhmätasolla, perustehtävään palauttaminen ja 

pelisäännöistä muistuttaminen, mutta joskus on tehtävä vaikeita ratkaisuja, jos vaikkapa jonkin 

yksilön toiminta uhkaa ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Joissakin haasteellisissa 

ryhmädynamiikkatilanteissa voi olla järkevää ohjata ryhmää enemmän yksilöiden kautta.   

Ryhmässä on aina erilaisia tiloja, vaiheita ja ilmiöitä. Tärkeää lienee rakentaa pajatoiminnasta 

sellaista, että ryhmän jäsenten positiivinen keskinäinen riippuvuus on mahdollista: onnistumiseen 

tarvitaan kaikkien panosta ja onnistuminen sekä ryhmään kuuluminen hyödyttävät ryhmän jäseniä. 

Luottamuksen ja sitoutumisen astetta lisäävät esimerkiksi vastavuoroisuus, molemminpuolinen 

hyöty, riittävä, avoin ja kunnioittava vuorovaikutus, kuulluksi tuleminen ja kuuntelu.    
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1.4  Pajaohjaus yksittäisen nuoren kohtaamisena 
 

Oppijan oma prosessi sisältää tiettyjä kaikille pajanuorille yhteisiä elementtejä, mutta myös 

yksilöllisiä painotuksia:  

Tavoitteet
Ammatillinen 

oppiminen
Muut

Oppijan prosessi

Ammatilliseen oppimiseen liittyvä prosessi
Voi olla samaan aikaan sekä osa ammatillisen polun löytämistä 
sekä osa elämänhallinnan ja henkilökohtaisen kasvunprosessia – painopiste
vaihtelee yksilöllisesti

Elämänhallinnalliseen oppimiseen liittyvä prosessi
Uusi tulkinta omista voimavaroista, omasta tilanteesta
ja tulevaisuuden näkymistä

Lähtö-
tilanne

Kartoitus

H
O

P
S

Välitavoitteet, ohjauksellinen seuranta ja jatkuva 
arviointi

 

   Kaavio: Leena Leiponen, T:mi Kokenet 

Oleellista on pohtia kriittisiä oppimisprosessia auttavia tekijöitä prosessin eri kohdissa. 

Alkukartoituksessa pohditaan pajanuoren kanssa, missä nuori on, miten hän on päätynyt 

tilanteeseen ja mitkä ovat realistiset tavoitteet. Tärkeää on kuunnella ja hyväksyä nuoren tunteita. 

Pajalla tulisi pyrkiä tarjoamaan nuorelle mahdollisuus sekä voimavaralähtöiseen tulkintaan 

tilanteestaan, että onnistumisen kokemuksiin. Tavoitteet voidaan paloitella lyhyemmiksi ja 

pienemmiksi osatavoitteiksi, vaikka viikon pätkiin, ja seurata tilannetta. Realismi helpottaa ohjaajaa, 

ohjattavaa ja toiminnan ennakointia. Nuoren kanssa voidaan tehdä eräänlainen yhteistyösopimus, 

jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. Tässä tarkoituksessa voi toimia myös HOPS eli 

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Myös ryhmä voi tehdä ryhmätasoisen suunnitelma, ROPS:in.  

British Association of Counsellorsin määritelmän mukaan ”Ohjaus on ihmisen kohtaamista, aikaa, 

huomiota ja kunnioitusta”.  Ohjaus on siis ihmisen kohtaamista ja ajan, huomion ja kunnioituksen 

osoittamista ohjattavan asialle tietyssä kontekstissa. Tällöin ohjaajan tai valmentajan tulisi olla hyvin 

tietoinen paitsi asiakkaan tilanteesta, myös ohjaukseen vaikuttavista ympäristötekijöistä ja 

tavoitteista ja ennen kaikkea niistä uskomuksista, arvoista ja tekemisen filosofiasta, jotka hänen 

työtään ohjaavat ja siitä miten ne vaikuttavat hänen ohjaustoiminnassaan asiakkaan edun ajajana. 

 Tarkasteltaessa ohjaustyötä kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta pitäisi toteutetun toiminnan 

heijastaa kokemuksellisen oppimisen periaatteita: on kokemus, jota voidaan pohtia ja analysoida, ja 

josta voidaan luoda uutta merkitys- ja käsitemaailmaa, joiden toimimista voidaan uudestaan 
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kokeilla. Tämä edellyttää, että prosessissa on olemassa kohtaamisen, pysähtymisen ja 

syventymisen paikkoja – ohjaajan ja ryhmän sekä ohjaajan ja yksittäisten pajanuorten kesken, joissa 

voidaan tätä peilaamista, reflektointia tehdä – liittyipä se sitten työtoimintaan, vaikkapa asiakkaan 

saaman palvelun asianmukaisuuteen tai muuhun työn tekemiseen, sen laatuun tai esimerkiksi 

yhteisiin toimintatapoihin ja pelisääntöihin.  

Hyväksytyksi tuleminen ihmisenä ja oppijana ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toinen voi toimia miten 

tahansa. Muuta ryhmää, ohjaajia ja pajan sääntöjä tulee kunnioittaa. Kaikkien tulisi saada aikaa ja 

huomiota. Joskus ohjaaja voi joutua pohtimaan, mikä on ryhmän etu ja oikeus suhteessa yksilön 

oikeuksiin. Yhden henkilön toiminnan ei voi antaa uhata muun ryhmän työrauhaa.  

Työpajaohjaus

PAJA

Ohjaus kohtaamisena
Aikaa –huomiota ja 

kunniotusta 
Ohjauksen tavoitteet

Sisällöt
Vuorovaikutus ja 

ohjauksen mentelmät
Prosessin arviointi 

Pajatoiminnan
Tavoitteet ja
tarkoitus

Oppijan tarpeet ja 
tavoitteet, 
motivaatio 
ja sitoutuminen

Ohjaajan  rooli ja toiminta

 

Kaavio: Leena Leiponen, T:mi Kokenet 
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2 ERILAISEN OPPIJAN TUKEMINEN 
 

Erilaisen oppijan tukemisesta ensimmäisessä verkostopäivässä luennoi Milja Husu Erilaisen 

oppimisen keskuksesta. Husun mukaan oppimisvaikeuksien taustalla voivat olla heikot aikaisemmat 

tiedot, lukivaikeus, heikko kielellinen muisti, synnynnäiset temperamenttitekijät tai heikot 

opiskelutaidot. Ihmisellä voi olla lukivaikeus, matematiikan erityisvaikeus, hahmotusvaikeuksia, 

toiminnan ohjauksen vaikeuksia tai motorisia erityisvaikeuksia.  

Erilaisen oppijan tukemisessa on tärkeää ottaa kokonaisuus haltuun: tunnistaminen, tuen 

suunnittelu, tuen toteutus, seuranta sekä arviointi ja kehittäminen. Oppimisvaikeuden 

tunnistamisessa auttavat erilaiset testit, haastattelut, kartoitukset, kyselyt ja tietojen vaihto 

toimijoiden kesken. Vaikeuksien ohella on hyvä tunnistaa myös kunkin yksilön vahvuudet ja tuoda 

ne esiin. Erilaisen oppijan tukemisen päämääränä on esteettömyys. Opetuksen suunnittelussa 

tavoitteena on ensin löytää parhaat mahdolliset keinot koko ryhmän oppimiseen, ja vasta sen 

jälkeen on yksilöllistämisen vuoro. Tuki voi olla järjestelyjä opetuksessa, opetusmenetelmien 

kehittämistä, arvioinnin monipuolistamista ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa.  

Opetustilanteissa esimerkiksi heikkoja lukijoita auttaa, jos he saavat lisäaikaa tehtäviin, suullisen 

suoritusmahdollisuuden kuulusteluissa, pitkät tekstit ennakkoon luettaviksi ja tunnilla tehtävät 

muistiinpanot valmiina monisteena. Lisäksi heitä auttaa, jos he kuulevat ohjeet tai koekysymykset 

ääneen. Ryhmässä ääneen lukeminen voi olla heistä vaikeaa ja nöyryyttävää. Opettaja ohjaa 

löytämään olennaisen. Vieraat tai vaikeat termit on hyvä selittää. Muistiinpanotekniikoita voidaan 

opettaa erikseen. Ennen koetta voidaan antaa kysymykset, joista muutama poimitaan kokeeseen. 

Kirjoittamisvaikeuksista kärsiviä taas auttaa prosessikirjoittamisen tekniikan oppiminen, jatkuva tuki 

aikataulutukseen, mahdollisuus täydentää kirjoitettua suullisesti tai käyttää tietokonetta, sekä 

kirjoitusvirheiden huomiotta jättäminen arvioinnissa. Myös kirjoitusvaikeudesta kärsiviä auttaa 

valmiiden muistiinpanojen antaminen ennen opetuksen alkua, lisäaika tarvittaessa sekä se, että 

samanaikaisesti ei tarvitse kuunnella, katsoa ja kirjoittaa.  

Oppimateriaalin on hyvä olla selkeä. Käytä tuttuja sanoja ja selitä oudot. Käytä lyhyitä lauseita. 

Etene loogisesti. Tee kapeat palstat ja valitse tarpeeksi iso ja selkeä fontti. Tehosta ja selvennä kuvilla 

ja kuvioilla, mutta älä laita kuvia ja tekstiä päällekkäin. Kerro esimerkkejä. Ota huomioon 

oppimistyylit: visuaalinen (näköaistiin perustuva), auditiivinen (kuuloaistiin perustuva), taktiilinen 

(tuntoaistiin perustuva) ja kinesteettinen (kokemuksen, tekemisen ja tuntemisen kautta oppiva). 

Oppilasta voidaan ohjata tunnistamaan oma oppimistyylinsä ja vahvuutensa. Tämä tukee oppijan 

itsetuntoa ja luo elinikäisen oppimisen käytäntöjä. Opetusta voidaan muokata monikanavaiseksi, 

jolloin jokainen pystyy hyödyntämään omaa oppimistyyliään samassa opetustuokiossa.  

Myös oppimisstrategioiden ja –tekniikoiden opettaminen on tarpeen. Kaksi tärkeää strategiaa ovat 

luetun ymmärtämisen ja tekstin tuottamisen strategia. Luetun ymmärtämisen strategiaan (Maarit 

Silven 1990) kuuluu tekstin avaaminen vaiheittain: erota epäolennaiset asiat, olennaiset asiat, 

toistetut asiat, tiivistä käsitteet ja muodosta yläkäsite, tiivistä kappale ja muodosta ydinvirke, tiivistä 

koko teksti ja muodosta pääajatus. Tekstin tuottamisen strategiana toimii prosessikirjoittaminen, 
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jonka vaiheita ovat suunnittelu, luonnos, muokkausvaihe ja viimeistely. Heikko kirjoittaja tarvitsee 

tukea jokaisessa vaiheessa. 

Tarkkaavaisuuteen liittyvä vaikeus toiminnanohjauksessa voi tarkoittaa ongelmia esimerkiksi 

seuraavilla alueilla: 

- Aloitteellisuus (vaikeus päästä alkuun) 

- Inhibitio (toimii ensin, miettii sitten) 

- Vaihtaminen (juuttuu) 

- Suunnittelu (toimii suunnittelematta) 

- Organisointikyky (epäjärjestelmällinen) 

- Itsetarkkailu (ei tarkista tehtäviään) 

- Tunteiden säätely (hermostuu helposti) 

- Työmuisti (unohtaa, mitä oli tekemässä) 

Toiminnan ohjaamiseen liittyvät vaikeudet tulevat esiin itsenäisessä opiskelussa ja 

suunnitelmallisuutta ja organisointia vaativissa tehtävissä: sanallisissa matematiikantehtävissä, 

kieltenopiskelussa, taitoaineissa, esitelmissä ja projektitöissä. Toiminnanohjausta tukevat 

opettajajohtoisuuden lisääminen, huomion kiinnittäminen opiskelurutiineihin (strukturoitu opetus, 

oppikirja ja ympäristö), opiskelutuokion työvaiheiden säilyttäminen samoina, oppikirjan käyttöohje 

sekä selkeät tehtävänannot ja työskentelyohjeet. 

Tärkeintä erilaisen oppijan tukemisessa on olla kannustava. 

3 NUOREN ONGELMISTA PUHUMINEN 
 

Nuorten ongelmien puheeksi ottaminen ja ratkaisujen etsiminen ei aina ole helppoa. Toisessa 

verkostopäivässä etsittiin keinoja muun muassa tähän. Seuraavat neuvot ovat Coach Masters Oy:n 

Sanna Kujarin ja Pasi Vallivuoren esityksestä ja pajaohjaajien sekä muiden nuorten kanssa työtä 

tekevien, verkostopäivään osallistuneiden keskusteluista. 

 Pyydä apua huolen vähentämiseksi. Ota nuoren ongelman sijaan oma huoli puheeksi. Tuo 

asioita esille oman kokemuksesi kautta, minämuodossa.  

 On hyvä miettiä sitä, mikä toisen käytöksessä itseä vaivaa. 

 Ongelmana ei ole nuori itse henkilönä, vaan se ongelma.  

 Ole itse valmis keksimään vaihtoehtoisia tapoja esittää asia. 

 Nuoren rikottua sääntöjä häneltä voidaan kysyä esimerkiksi seuraavat kysymykset: ”Minkä 

vuoksi arvelet minun pyytäneet sinut tänne? Miltä nyt tuntuu, kun otin tämän puheeksi? 

Mikä olisi mielestäsi sopiva rangaistus sinulle?” 

 Henkilökohtaisista asioista ei puhuta muiden kuullen, mutta keskusteluympäristönä 

työskentelypiste ja pajaympäristö voi joskus olla parempi kuin esimerkiksi kokoustila.  

 Varaa tarpeeksi aikaa ja ole oikeasti läsnä tilanteessa. 

 Yritä luopua siitä ajatuksesta, että tiedät, mikä toista vaivaa. 

 Pohdi, onko oikea ongelma tunnistettu. 
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 Kun toinen sanoo: ”Sano vain suoraan”, niin lupa puhumiseen on saatu. Silti kannattaa 

miettiä, miten asian ilmaisee. 

 Kun ei tiedä, miten sanoisi asian toiselle, voi aloittaa sanomalla esimerkiksi: ”En nyt tiedä, 

miten oikein sanoisin tämän asian, mutta...” 

 Kysy nuorelta mielipidettä siitä, miten ongelma (esimerkiksi päihdeongelma) vaikuttaa 

kaikkeen ympärillä olevaan (esimerkiksi muihin pajanuoriin, työyhteisöön ja tulevaisuuteen) 

ja etsi nuoren kanssa yhdessä ratkaisuja. Keskustele ongelmien ja tavoitteiden suhteesta. 

 Muista kertoa nuorelle myös mikä hänen toiminnassaan on hyvää ja toimivaa, ja missä on 

tapahtunut edistystä. 

 Luo nuoren kanssa vaihtoehtoista positiivista tarinaa. 

 ”Lihavoita” vaihtoehtotarinoita: paisuta sopivalla tavalla tapahtuneita positiivisia asioita. 

 Lisää sitä, mikä jo toimii. 

 Keskity tavoitteeseen, toivetilaan ja voimavaroihin tai niiden etsimiseen. 

  Haastatellessasi nuorta ja kirjoittaessasi muistiinpanoja tee selväksi, minkä takia ja mitä 

varten olet tekemässä muistiinpanoja.  

4 NUORTEN JA PAJAOHJAAJIEN NÄKÖKULMIA TYÖELÄMÄÄN, 

KOULUTUKSEEN JA PAJAOHJAUKSEEN 
 

 

PAJAVERKKO-projektin kolmannen verkostopäivän aiheita olivat nuorten työllisyydenhoito ja heidän 

ohjauspolkujensa järjestäminen kunnissa. Pajaohjaajien lisäksi osallistujina oli paljon nuoria. 

Seuraavassa on nuorten ja ohjaajien esiintuomia näkökulmia aiheeseen. 

 

Nuoret: 

 

 Nuorten mukaan työn tulisi olla kiinnostavaa. ”Työelämän tehtävät tuntuvat olevan suppeita 

aloja. Ei saa tehdä juuri sitä, mitä haluaa.” Tämä lienee seikka, josta nuorten kanssa tulisi 

puhua – onko epärealistista odottaa aina kivoja töitä, etenkin työuran alussa? Pitäisikö 

asenteita pyrkiä muuttamaan ja jos pitäisi, miten? 

 Työelämä on aina alkuvaiheessa vaikeampaa. Jos ei ole oma-aloitteinen, niin ei pärjää. 

Täytyy vain kysyä tarvittaessa neuvoa, niin oppii. 

 Nuoret kokevat harjoittelut ja tutustumisvierailut erittäin tärkeiksi. 

 Nuoret ymmärtävät itsekin, että työelämässä tulisi olla oma-aloitteinen. 

 Hidastavana tekijä työntekoa kohtaan nuoret kokevat iälleen ominaisen ns. automaattisen 

jarrun.  

 Tarvitaan oppilaanohjausta. OPO:n pitäisi myös itse olla tietoinen kaikista mahdollisuuksista. 

 Opettajan velvollisuus on kysyä: ”Miksi?”. Opettajan on tunnistettava nuoren 

käyttäytymisessä tietyt asiat – esimerkiksi käytös- tai oppimisongelmat - ja otettava ne 

puheeksi.  

 Nuoret kokevat tarvitsevansa lisää henkilökohtaista ohjausta jatkosuunnitelmien 

tekemisessä. 

 He kokevat myös, että ympäristön vaatimukset lisäävät paineita. 
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 Nuoret kaipaavat ja tarvitsevat opettajien ja kouluttajien ohjaavaa ja kannustavaa roolia, ei 

kaveri-roolia. 

 Kouluttajan on hyvä perustella pajanuorelle miksi kannattaa hakea johonkin, esimerkiksi 

opiskelemaan jotain tiettyä alaa. 

 Myös pajatyötä ohjattaessa on tärkeää perustella, miksi jokin työ pitää tehdä tietyllä tavalla. 

 Nuorten mukaan pajaohjaajien kannattaisi perustella sitäkin, miksi työnteko tai muu 

toiminta kannattaa, mitä hyötyä siitä on itselle. 

 Nuoren tilannetta helpottaa, kun hän saa itseluottamusta lisää ja ymmärtää, minkälainen 

oppija hän on. 

 

 

Ohjaajat: 

 

 Tarvitaan työelämään tutustumista, harjoittelua ja onnistumisenkokemuksia.  

 Lisäksi tarvitaan kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta: oman kiinnostuksen herääminen, oman 

alan löytäminen ja työelämän pelisääntöjen oppiminen vievät aikansa. Työelämän 

vaatimuksiin sopiva asenne syntyy pidemmän prosessin tuloksena. 

 Työelämä on jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. 

 Opiskeluun hakeutumisessa vaaditaan sitkeyttä. 

 Netistä voi löytää avukseen esimerkiksi virtuaali-opoja. 

 Yleisopetuksesta nuoret tippuvat herkemmin kuin erityisopetuksesta. 

 Ohjaajat esittivät, että aikuispedagogiikan periaatteita voitaisiin ehkä soveltaa nuorten 

polkujen selkeyttämiseen, tai pajapedagogiikkaa voitaisiin ehkä soveltaa yleisopetuksen 

puolella. 

5 NUORTEN VOIMAVARAISTUMISEN TUKEMINEN 
 

Viidennen verkostopäivän kouluttajana toimi Ben Furman, joka kertoi nuorten voimavaraistumisen 

tukemisesta ratkaisukeskeisen suuntauksen pohjalta. Hän totesi, että monet käyttävät 

tiedostamattaan ratkaisukeskeistä työskentelytapaa työssään. Oleellisinta siinä on huomion 

kiinnittäminen onnistumiseen ja siihen, miten se tuodaan esille.  

Ratkaisukeskeisyys = onnistumiskeskeinen ratkaisutapa.  

Onnistuminen = ylpeyden aihe. 

Furman esitteli KUKKAMALJAKKO-TEORIAN, joka koostuu kolmesta osasta: 

1) Toiveikkuuden nostaminen eri tavoin 

2) Yhteistyö = laajennetaan mahdollisimman paljon; puhalletaan samaan hiileen 

3) Luovuus = keksitään käytännöllisiä ideoita, ihmiset saavat itse tehdä 

Asiakkaat eivät välttämättä motivoidu, vaikka saisivatkin ulkopuolisen asiantuntijan apua. 

Ulkopuolisen tekemä suunnitelma ei yleensä toimi, koska se ei lähde asiakkaasta itsestään.  
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Ihmisten DEFAULT-asetus: perusasetus ja lähtökohdat 

Default-asetusajatuksen taustalla on se oletus, että perusasetus ihmisessä on jo olemassa: riita, viha 

tai muu vastaava asenne tai tunne. Toisten syyttely on normaalia ihmiselle. ”Haukutaan toinen 

varmuuden vuoksi, ennen kuin hän ehtii haukkua minut.” 

Verkostopäivän aikana harjoiteltiin ryhmätyössä muun muassa nonverbaalisen eli ei-sanallisen 

palautteen antamista. Kun asiakas on jo periaatteessa kuullut kaikki kannustavat sanat, on 

haasteena jatkaa kannustamista uskottavasti. Tärkeää olisikin etsiä omanlaista tapaa olla 

kannustava.  

Ratkaisukeskeisyys on myös tapa kysyä asioita: ”Minkälainen päivä se onnistunut päivä olisi? Tai 

päivä, jolloin ei olisi epäonnistumisia? Miten sinä tuon keksit? Miten sinä tuon teit? Miten sinä keksit 

tuollaista ajatella? Miten muut auttoivat asiassa? Kenen ansiosta saavutettiin onnistuminen?” 

Tapoja nostattaa toiveikkuutta etsittiin ryhmätöinä:  

- ammatillisuus yhdistettynä inhimillisyyteen 

- huolenpito itsestä 

- huumori (raskaskin) 

- omat (tai toisten) tarinat 

- tulevaisuuden unelmat (visiot); voi houkutella, kiusata, provosoida toista ihmistä etsimään 

unelmia 

- vaikka asiakkaalla olisi epärealistiset toiveet, niin silti niiden voi antaa elää ja tukea pienillä 

askelilla eteenpäin: ”Mitä sinun pitää tehdä, jotta tämä toteutuisi?” 

- uusien näkökulmien esiintuominen 

Furman nosti esiin ongelma-sanan kääntämisen: ei ole ongelmia vaan asioita, joita ei ole vielä 

opittu. Tämä ei ole pelkkää sanoilla kikkailua, vaan asenne ja toimintatapa. Eli: mitä sinun pitäisi 

vielä oppia? Kun asiaan ja sen käsittelyyn ei liity leimaa tai syyllisyyttä, ihmisen on helpompi ottaa 

vastaan kuulemaansa. 

Toiveikkuus perustuu tulevaisuuteen. Visiot, haaveet ja sinnikkyys ovat tärkeitä. 

Kysymyksenasetteluna voisi olla esimerkiksi: ”Missä määrin on jo menty eteenpäin? Mitä olet jo 

tehnyt sen eteen? Saanko minä sanoa, mitä minä luulen, että sinä olet jo tehnyt?” Nämä ovat 

niksejä, joilla osoitetaan askelia. ”Minä huomasin jo, että meinasitte… ” – lauseella huomioidaan 

positiivisesti jo aikomus toimia.  

Mitä enemmän voimavaroja ihmisellä on, sitä enemmän hän uskoo onnistumiseensa. Ihmiset eivät 

aina tai automaattisesti näe omia voimavarojaan. Asiakkaan kanssa voidaan tehdä esimerkiksi 

voimavarainventaario. Furman kertoi aurinkoesimerkin, jossa piirretään aurinko ja sen jokaiseen 

säteeseen merkitään voimaa antavia asioita. 

5 kohdan motivaatioteoria (=taikinateoria): 

1) Oma tavoite:  

a. lähtee itsestä 

b. ainakin itse asettelee tavoitteet psykologisesti 
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c. sitoutuminen omiin tavoitteisiin 

d. kun ihminen ensin saadaan motivoitumaan yhdestä asiasta, sen jälkeen on helpompi 

motivoida häntä johonkin tärkeämpäänkin (esimerkiksi ulkopuolisen näkökulmasta 

varsinaiseen ongelmaan)  

2) Hyödyt (= tehdään tavoitteesta kiinnostava – hyötyanalyysi) 

3) Usko (= toiveikkuus, tulevaisuus, optimistinen ilmapiiri) 

4) Onnistuminen (sen esiin tuominen) 

5) Takapakkivalmius 

Furman oli sitä mieltä, että me tarvitsisimme hieman vaihtelua kehumiskulttuuriimme. Välillä 

voitaisiin esimerkiksi sanoa: ”Minulla on positiivista palautetta sinulle. Haluatko sinä kuulla sen?” 

Voidaan myös kysyä suoraan: ”Miten sinä haluat kuulla palautetta?” Tai: ”Miten sinä teit sen?” 

On hyvä puhua välillä onnistumisista siitä näkökulmasta kuinka muut edesauttoivat omaa 

onnistumista. Ryhmätilanteessa liian suuressa, äänekkäässä kehussa ja ylistämisessä saattaa piillä 

myös toisten latistamisen vaara - kun joku paikalla olijoista saa kaiken kehun, muut voivat ymmärtää 

sen niin, että he eivät sitten ole niin hyviä tms. 

Usein asiakkaat vastaavat kysymyksiin: ”En tiedä”. Furman ehdotti, että tähän voi esittää 

vastakysymyksen: ”Mutta jos tietäisit, niin mitä sanoisit?” Voidaan myös antaa tahallaan vähän 

vääriäkin vastauksia asiakkaan puolesta, jotta keskustelu avautuisi.  

Päivän aikana keskusteltiin myös hieman masennuksesta. Furman ehdotti, että joskus sitä voi kutsua 

esimerkiksi kärsimyksen kaudeksi, tai sanoa, että on tienhaarassa, masennuksesta puhumisen 

sijaan.  

Furman ehdotti myös, että sanonta ”sitä saa, mitä tilaa” voitaisiin kääntää vaikka seuraavanlaiseksi: 

”Sitä saa, mistä kiittää.” 

(Ben Furmanin koulutus PAJAVERKKO-projektin verkostopäivässä 1.5.2010, jossa lähteenä teos 

Onnistuminen on joukkulaji - Miten motivoit ihmisiä saavuttamaan sen minkä he haluavat. Furman & 

Ahola, Lyhytterapiainstituutti Oy, Helsinki 2007) 

6 ROOLIPELIEN MAHDOLLISUUDET NUORTEN OHJAUKSESSA 
 

PAJAVERKKO-projektin viidennen verkostopäivän osallistujista noin puolet oli pajanuoria ja puolet 

ohjaajia. Aiheena oli roolipeli nuorten ohjauksessa. Menetelmää hyödynnetään jo luokanopettajien 

keskuudessa, ja se on käyttökelpoinen väline myös pajatyössä, esimerkiksi elämänhallinnan 

ohjauksessa. Roolin suojassa on helpompi puhua vaikeista asioista. Kouluttajina toimivat Mauri 

Laakso ja Jori Pitkänen. Seuraavassa on kouluttajien laatima tiivistelmä päivän harjoituksista ja 

heidän antamansa ohjeet draama-/roolipelityöskentelyyn. 
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6.1 Improvisointiharjoituksia 
 

Ennen kuin lähdetään improvisoimaan, on aina hyvä olla fyysisesti lämmin. Harjoitukset kannattaa 

toteuttaa siinä järjestyksessä, että kehon saa lämpimäksi heti alussa. 

 

Harjoitus 1: Liikkumisesta kontaktinottoon 

Liikutaan tilassa 

 aluksi ei kontaktia 

o tarkkaile liikkumistasi, mikä ruumiinosa vie: nenä, rintakehä, vatsa, lantio, polvet? 

Nyrkkisääntö: ikä menee ylhäältä alaspäin 

 seuraavassa vaiheessa katsotaan toisia silmiin 

 seuraavaksi aletaan moikata sanattomasti (ja esim. hymyillä) 

 

Harjoitus 2: Kättely ja esittely 

 kerrotaan vastaantulijalle, kuka on ja mistä tulee - kätellään samalla 

 otetta ei saa irrottaa, ennen kuin on toinen käsi jonkun toisen kädessä kiinni 

 seuraavaksi esittäydytään tämän toisen kanssa.  

 

Harjoitus 3: Paikanvaihtorinki 

 Ollaan ringissä paikoilla, esimerkiksi tuoleilla. Paikkoja on yksi vähemmän kuin ihmisiä.  

 Yksi osallistujista seisoo keskellä ja sanoo jotain, esimerkiksi: “Tänä aamuna mua väsyttää 

ihan törkeesti.” - ja kaikki, joita myös väsyttää, vaihtavat paikkaa.  

 Se, joka jää ilman paikkaa, jää keskelle sanomaan seuraavan repliikin. 

 

Harjoitus 4: Lahjananto 

1. Jakaudutaan pareihin. 

2. Toinen tarjoaa kuvitteellisia lahjoja toiselle, toinen kieltäytyy niistä. 

3. Toinen kieltäytyy edelleen lahjoista, mutta tarjoaakin toiselle jotain itse. 

4. Toinen ottaa lahjan vastaan, ja antaa sille jonkin nimen. 

Lopuksi toistetaan harjoitus niin, että parit vaihtavat rooleja. 

 

Harjoitus 5: ”JOO”-leikki 

 jakaudutaan esimerkiksi neljän hengen ryhmiin. 

 ryhmän jäsenet ehdottavat vuorotellen erilaisia asioita, esimerkiksi ”Lähdetäänkö 

saunaan?”, ja toiset vastaavat kuorossa ”Joo!” 

 

Lisää harjoitteita löytyy esimerkiksi Tapio Toivasen teoksesta Lentoon (2007). 
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6.2 Roolien rakentaminen 
 

Roolin rakentamisen kautta päivässä haluttiin ennen kaikkea tuoda pelaajien tietoisuuteen, miten 

ihmiset ovat erilaisia, ja sen takia esimerkiksi muilta tuleva palaute on usein erilaisten ihmisten 

ymmärryksen kautta tulevaa. Usein palaute kohdistuu niihin asioihin, jotka ovat palautteen antajan 

laadun kannalta ehkä tärkeitä, mutta eivät sovi palautteen saajan ominaisuuksiin. 

 

Osallistujat määrittelivät roolin rakentamisen yhteydessä itsestään oppimisen kannalta tärkeitä 

asioita. Päivän aikana otettiin huomioon erityisesti kinesteettinen oppimistyyli, joka usein jää liian 

vähälle huomiolle. Kinesteettistä oppijaa auttavat erityisesti oppimisilmaston positiivisuus ja 

tekemisen ja toiminnan kautta oppiminen. Hänen on saatava aikaa ja tilaisuus etsiä oma tapansa 

toimia. Erityisesti sensitiiviset oppijat ovat herkkiä aistimaan tunnelmia ja reagoivat voimakkaasti 

asioihin, jotka ovat ristiriidassa omaan tapaan tehdä. 

 

Useimmissa ihmisissä on monista oppimisen tyyleistä ainakin visuaalisuus osana oppimista. Muun 

muassa tämän vuoksi roolit rakennettiin piirtämisen kautta. Osallistujat piirsivät roolihahmonsa 

kouluttajien antamien ohjeiden avulla. Piti valita, onko oma roolihahmo esimerkiksi ulospäin 

suuntautunut vai vetäytyvä, millaisessa talossa hän asuu jne. Oppimistyylit jaoteltiin seuraavasti: 

visuaalinen (näköaistia tukeva), auditiivinen (puhetta ja kuulemista tukeva), kinesteettinen (tunteita 

ja toimintaa tukeva), sekä loogisrationaalinen. Lisäksi puhuttiin erottelutyyleistä, jotka tarkoittavat 

sitä, miten ihmiset suhtautuvat asioihin toimintansa ja ajattelunsa kautta. Ainakin seuraavat asiat 

olisi huomattava ihmisten välisissä eroavaisuuksissa tehdä asioita: 

 

 Ihmiskeskeisyys-asiakeskeisyys 

 sisäinen motivaatio-ulkoinen motivaatio 

 pois-kohti, tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten toimimme pyrkiessämme tavoitteeseen. Joko 

suljemme toimintaa häiritsevät ulkopuoliset tekijät pois ajatuksistamme tai pyrimme 

hallitsemaan ja kontrolloimaan niitä. 

 sisäinen – ulkoinen elämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toiset haluavat jakaa tekemisen 

prosessin, toiset vasta tuloksen. 

 

 

6.3 Kaupunkien rakentaminen 
 

Seuraavaksi rakennettiin kuvitteelliset kaupungit, joissa roolihahmot asuivat. Osallistujille oli annettu 

ohjeeksi muodostaa kolmen hengen ryhmiä, joiden asukkaat olisivat saaneet sovittua keskenään, 

millainen kaupunki heillä on: millaisia arvoja siellä on ja mikä on sen toimintakulttuuri. Kaupunkien 

muodostamisessa keskeinen tavoite oli harjoitella vuorovaikutusta ja neuvottelutaitoja. Rakentajien 

piti sopia keskenään asukkaiden ammateista. Lopuksi ryhmät esittelivät kaupunkinsa toisille 

osallistujille, ja päästiin äänestämään parhaasta kaupungista.  

 

”Yllättävän luonnonkatastrofin” vuoksi puolet kaupungeista piti evakuoida. Evakuoitujen kaupunkien 

asukkaat joutuivat neuvottelemaan jäljellä olevien kaupunkien edustajien kanssa sisäänpääsystä 

heidän kaupunkiinsa. Neuvottelu tehtiin siansaksaksi ja eteni eleiden, ilmeiden ja äänensävyjen 
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avulla. Neuvottelijat toimivat rooliensa mukaisesti. Esimerkiksi, jos jonkun roolihahmo oli hyvin 

vetäytyvä, hän käyttäytyi sen mukaisesti eikä juuri antautunut neuvotteluun. Siansaksalla tehdyn 

neuvottelun avulla osallistujat saivat kokemuksen toiseudesta: miltä tuntuu, kun pitää anoa 

mukaanpääsyä, vaikka ei ole yhteistä kieltäkään? Lopuksi harjoitus purettiin keskustelemalla siitä, 

mitä oli tapahtunut ja miltä se oli tuntunut. 

 

6.4 Piilokamera 
 

Joskus tilanteita on helpompi seurata ulkopuolisena ilman tunteita. Siksi iltapäivä vietettiin 

hassutellen, mutta tavoitteena seurata ihmisten hyvin erilaisia tulkintoja tilanteista ja tapoja 

reagoida yllättäviin asioihin. Keksittiin tilanteita, jotka poikkeavat tavallisista kanssakäymisen 

normeista ja kokeiltiin niitä julkisessa puistossa. Samalla tarkkailtiin ja pyrittiin tulkitsemaan 

kohteiden ja ohikulkijoiden reaktioita. Osa tilanteista myös videoitiin ja katsottiin jälkikäteen. 

Yhdessä keskusteltiin siitä, miltä tuntui tehdä harjoituksia ja millaisia havaintoja ja tulkintoja oli 

tehty. 

 

6.5 Roolipelin vetämisen vaatimukset 

 
Roolipeliin ei periaatteessa tarvita kuin idea (teema), jonka ympärille roolit voidaan rakentaa. Roolit 

voivat olla hyvinkin kevyitä ja itse pelaajien rakennettavissa. On hyvä saada peliin eri ryhmittymiä, 

joilla on eri tavoitteet keskenään. Täten saadaan luotua peliin mielenkiintoa ja jännitteitä. Peli ei 

vaadi tapahtumapaikalta paljoa - dialogi on keskiössä. Jos on mahdollisuus käyttää isompaa tilaa 

(esim. nuorisotalo) kokonaan, antaa se pelille lisää mahdollisuuksia. 

 

Jos hahmot kirjoitetaan etukäteen, olisi niissä hyvä olla kuvaus hahmon arjesta, kuvaus tästä 

hetkestä, hahmon ikä, ammatti, jne., sekä hahmon suhteet. Tavoitteet voidaan kirjoittaa joko rivien 

väliin (pelaaja itse päättelee ne), tai ne voidaan myös avata. Tavoitteiden ilmaiseminen etukäteen 

antaa vähemmän tilaa pelaajan omalle luovuudelle ja tulkinnalle, mutta helpottaa pelin viemistä 

tiettyyn suuntaan. 

 

6.6 Esimerkkejä peleistä 
 

Minilarppi: työnhaku (10-20 min) 

Roolit: Haastattelija, työnhakija, tarkkailija. 

Ohjaaja luo tilanteen kertomalla olennaiset asiat ympäristöstä, siitä mitä on tapahtunut ja millaiset 

tavoitteet tilanteella on. Minilarppi on osa isompaa kokonaista tarinaa tai yhteisöllisesti käsiteltävää 

kokonaisuutta. Minilarppi nostaa esiin yhden tärkeän asian tai aiheen, jolloin ohjaaja voi käsitellä 

perusteellisemmin tärkeäksi katsomaansa aihetta. 

Haastattelija: Perusteellinen, kyselee mahdollisimman yksityiskohtaisesti kaikesta, mikä liittyy 

työnhakuun (helpotukseksi voidaan tehdä jo listaa alustavista kysymyksistä, mutta mieluummin 

annetaan improvisoinnille tilaa) 

Työnhakija: Ensi kertaa työnhaussa, haluaa vakuuttaa haastattelijan siitä, että soveltuu 
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tehtävään. 

Tarkkailija: Tarkkailee sekä haastattelijaa että työnhakijaa, heille näkymättömänä. Tarkkailee 

molempien reaktioita ja kirjaa ylös, mikä työnhakijan hakemisessa toimi ja mitä sopisi kehittää. 

 

Pitkä larppi 

Esimerkkejä netissä pelattavien roolipelien hahmoista ja kehyskertomuksista, sekä kuvia erityisesti 

lapsille kohdistetuista pelatuista pelimaailmoista löytyy muun muassa seuraavista osoitteista: 

http://www.harmi.net/vda/index.html 

http://www.harmi.net/vda/maailmanvallanmahtikuvat/ 

http://www.harmi.net/ 

http://blueflame.nettisivu.org/ 

http://www.kuuhullu.org/kuuhullu/Roolipelihahmot/Adriana.html 

 

Pitkään larppiin tarvitaan kehyskertomus, johon jokainen rooli voi ottaa kantaa. Fantasialarpissa 

roolikortit voivat olla hyvinkin pelkistettyjä ja vaikkapa pelaajien itsensä tekemiä. Lähtökohtana on 

silloin tarinan alku, jota peli jatkaa roolien ja tapahtumien kautta. Pelisopimuksessa määritellään, 

miten pelissä ratkaistaan sellaiset toiminnat, joita turvallisuuden tai muiden yhteisöön sopivien 

käytöstapojen tai moraalisääntöjen vuoksi ei voida pelissä oikeasti tehdä. Tällaisia asioita voivat olla 

esimerkiksi tappaminen tai seksi. Perinteisten liveroolipelien maailmassa erilaiset taistelut on 

ratkaistu turvallisten aseiden ja tarkkojen sääntöjen avulla.  

 

Pitkät larpit voidaan jakaa eri koulukuntien mukaan kolmeen osaan, vaikka erilaisia vivahteita on 

olemassa monia. Peliin voidaan kirjoittaa tarkat roolikortit, joissa toteutuvat yllä mainittujen 

asioiden lisäksi henkilökohtaiset tavoitteet. Suhteiden kautta henkilö kuuluu johonkin ryhmään, jolla 

on myös omat tavoitteet pelin suhteen ja kannanotto koko pelin tavoitteeseen. Koko pelillä voidaan 

tavoitella esimerkiksi sitä, mikä ryhmä nousee pelimaailmassa valtaan. Jos henkilöiden ja ryhmien 

tavoitteet on kirjoitettu tarkasti sisään roolikortteihin, pelinjohtajan vastuu pienenee. Jo 

yllämainitut tulkinnat roolikorteissa voivat olla hyvinkin tärkeitä ja johtaa peliä pelaajien kautta 

yllättäviin käänteisiin. Pelinjohtaja tuntee pelin kokonaisuuden ja päättää mitä pelissä voi tapahtua, 

ja voi jopa muuttaa tiettyjä osia pelisopimuksista. Pelisopimus määrittelee, mikä pelissä on 

mahdollista ja miten voidaan toimia. Erilaisille reaalimaailman toiminnoille voidaan muodostaa 

symboleja, rakastumisen merkiksi voidaan tanssia ripaskaa jne.  

 

Erityisesti silloin, kun roolihahmojen ohjeet ovat kevyet, joutuu pelinjohtaja johtamaan peliä 

erilaisten pelikäänteiden kautta. Käänteitä voidaan kutsua väliintuloiksi. Ne voivat olla kirjeitä, 

joissa annetaan uhkia, kokouksia, määräyksiä tai kutsuja. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa 

pelissä taukoa (hold!), jolloin pelinjohtaja antaa ohjeita. Väliintulot voivat koskea koko pelin 

henkilöitä tai osaa heistä. Vaikutukset ovat kuitenkin nähtävissä pelin kehittymisenä ja roolihenkilöt 

joutuvat ottamaan kantaa toiminnallaan tapahtumiin. Jokaiseen asiaan, joka on pelisopimusten 

ulkopuolella, tarvitaan pelinjohtajan lupa. Tämä siksi, että pelissä pysyy tavoite, joka auttaa pelaajia 

kertomaan samaa tarinaa toimintansa kautta.  

 

Toisaalta pelimotivaation kannalta on tärkeää, että pelaajilla on omia henkilökohtaisia tavoitteita, 

jotka pitävät pelaajat pelissä mukana. Kolmas tapa pelata on antaa pelaajien toimia alkutarinan 

jälkeen vapaasti puuttumatta pelin kulkuun. Näin pelin käänteet voivat olla hyvin ennalta 
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arvaamattomia, mutta toisaalta hyvinkin mielenkiintoisia. Pelin jatkuvuus perustuu pelisopimukseen 

tai oikeastaan tässä tapauksessa voitaisiin puhua paremminkin draamasopimuksessa. Larppi on 

improvisaatioteatteria, vaikka sana ”teatteri” perinteisessä merkityksessä ei tähän sovikaan. 

Improvisaatio erityisesti tämän tyyppisessä larppaamisessa perustuu äänettömään sopimukseen, 

jonka mukaan toisten ratkaisut hyväksytään peliin mukaan vastaamalla niihin ja ottamalla ne 

mukaan omaan toimintaan. 

 

Tämän tyyppinen peli muistuttaa eniten jokaisen lapsuudessa leikkimiä leikkejä, jossa omat 

kokemukset vaikkapa siitä, miten kodissa toimitaan, määrittelevät hiljaisesti sen, miten leikkiä 

leikitään. Pelaajien täytyy ymmärtää ne hiljaiset säännöt, jotka määrittyvät yhteisen toiminnan 

kautta ja takaavat pelin jatkuvuuden. Erityisesti tämän tyyppinen peli voi kestää jopa viikkoja, jolloin 

pelitapahtumia on useita ja peli jatkuu aina siitä, mihin on viimeksi jääty. 

 

Erikseen on olemassa vielä ns. pervasiivisia liveroolipelejä, joita voidaan pelata roolihahmojen 

kautta myös netissä ja erilaisten lehtien kautta. Pelityyppi perustuu siihen, että peli on osa oikeaa 

maailmaa ja pelipaikkana on koko maailma. Ulkopuolisen on vaikea huomata, että peli on käynnissä, 

koska se sulautuu oikean maailman elämään ja toimintaan ja pelaajat tekevät reaalimaailman 

asioita, vaikkakin korostetusti. Toki pelaajia sitovat yhteiskunnan lait ja asetukset ja esimerkiksi 

rikolliset toiminnat tehdään pelisopimusten avulla symbolisina. Lisäksi peliin voi kuulua fantasiapelin 

piirteitä. Pervasiivisen pelin säännöt on tehtävä tarkemmin juuri yllä mainittujen syiden takia ja 

pelaajat on syytä pukea sellaisilla roolimerkeillä, että toiminta ei aiheuta hämminkiä ympäristössä. 

 

6.7 Mitä on hyvä muistaa draama- ja roolipelityöskentelyssä (ja miksi 
ei joskus muussakin)? 
  

1. Draamasopimus 

  

On tärkeää, että kaikki tietävät, millaisesta työskentelystä on kyse. Sovitaan yhteisistä säännöistä ja 

yhteisestä maailmasta, jossa toimitaan. Kun ollaan roolissa, teot ovat roolin tekoja, eivät oman itsen, 

eikä niistä jouduta omana itsenä vastuuseen.  

  

2. Purkaminen 

  

Purussa keskustellaan tapahtumista, ja silloin on tärkeää puhua rooleista roolien nimillä, ei pelaajien 

nimillä. Varaa purulle riittävästi aikaa. Purku on äärimmäisen tärkeää. Purussa keskustellaan 

yhteisestä kokemuksesta, ja selkeytetään kaikille, mitä kaikkea on tapahtunut. Pystytään myös 

nostamaan esille kysymyksiä, oliko joku asia oikein, ja mitä oikein opittiin. 

  

3. Ole avoin nuorten ehdotuksille.  

  

Tämäntyylinen oppiminen saa suuntansa ja materiaalinsa nuorista. Vaikka ehdotukset eivät aina aja 

asioita välttämättä eteenpäin, on tärkeää, että nuoret saavat oivaltaa sen itse ja sitä kautta saavat 

oppimisen kokemuksia. 
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4. Kuuntele nuoria tosissasi. 

  

Saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta sitä se ei ole. Välillä ihmiset tekevät roolin sisällä 

yllättäviä paljastuksia omasta elämästään ja omista ajatuksistaan. Tässä vaiheessa on tärkeää sallia 

heille roolin turva. Eli ei heti kysytä, onko nuori oikeasti reaalimaailmassakin yksinäinen ja kiusattu, 

vaan sen sijaan pidetään harjoituksen anti omassa mielessä ja vasta purussa keskustellaan siitä, mitä 

mieltä nuori on harjoituksessa esiin tulleista asioista. Nuoret usein suhtautuvat aikuisiin suurella 

varauksella, ja aito kuunteleminen ja kiinnostuneena oleminen on omiaan purkamaan varausta. 

  

5. Älä pidä liian tiukasti etukäteissuunnitelmasta kiinni. 

  

Kun annetaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan työskentely lähtee, peli saa hyvin usein 

yllättäviä uria ja käänteitä. Sen sijaan, että tyrmäisit uuden suunnan, voi olla mielenkiintoista ja 

palkitsevaa katsoa, minne se johtaa. 

  

 

6. Hölmöily (sopivissa rajoissa) on sallittua. 

 On vapauttavaa hölmöillä ja nauraa yhdessä. Se, että ohjaaja laittaa itsensä likoon ja hassuttelee 

nuorten kanssa, voi vapauttaa myös nuorta olemaan enemmän oma itsensä.  

 

7 AVOIN TYÖPAJA - TAPAHTUMA 
 

 

PAJAVERKKO-projektiin kuuluvina järjestettiin kaksi yleisölle ilmaista päivätapahtumaa, joissa 

esiteltiin pajatoimintaa, pidettiin pieniä työnäytöksiä ja isompia esityksiä, myytiin pajatuotteita ja 

kerrottiin nuorille suunnattujen organisaatioiden toiminnasta. Tapahtumat järjestettiin 

käytännönläheisiksi ja viihdyttäviksi, ja yleisölle annettiin mahdollisuus kokeilla käytännössä 

pienimuotoisia pajatöitä. 

 

7.1 Syksyn 2009 Avoin Työpaja 
 

Ensimmäinen Avoin työpaja -tapahtuma pidettiin Kulttuuriareena Gloriassa Helsingissä 1.10.2009. 

Päivän aikana paikalle tuli yleisöä noin 800. Tapahtumassa esittäytyivät Helsingin kaupungin 

opetusviraston neljä pajaa eli Mediakylpylä, Metallica-paja, Sininen Verstas ja WooDoo-werstas, 

Järvenpään nuorten työpajat, Karkkilan Ruukinpaja, Keravan työpaja Jenga, Nurmijärven 

työpajatoiminta ja Porvoon viisi pajaa: Artex-paja, Herkkupaja, Metallipaja, Pointtipaja ja Puupaja. 

Jokaisella pajalla oli oma esittelypöytänsä tapahtuma-alueen keskellä. Pisteiden sisällöt 

vaihtelivat sisältäen muun muassa tuotteiden myyntiä, erilaisia tehtävärasteja ja pienimuotoisten 

pajatöiden kokeilemista ja esittelyä. Esittelijöinä ja myyjinä toimivat pajanuoret ja -ohjaajat.  

 

Yhteistyökumppaneina olivat Helsingin ja Omnian oppisopimustoimistot ja Keudan 

oppisopimuskeskus, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto / Helsinki Business College sekä Helsingin 
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Pelastuskoulu, UNO-hanke, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sovinto ry, Valtakunnallinen 

työpajayhdistys ry, Laajasalon opisto ja Opintoluotsi. Yhteistyökumppaneilla oli omat 

esittelypisteensä.  

 

Tapahtumassa esiintyi esimerkiksi suuren suosion saavuttanut beatboxaaja RudiRok, mutta 

suurimman osan ohjelmasta järjestivät pajanuoret ohjaajineen. Helsingin Sinisen Verstaan Comico 

Piccolo -teatteriryhmä esiintyi päivän aikana kahdesti. WooDoo-werstas järjesti omassa pisteessään 

naulanlyöntitehtävän. Porvoon Artex-ilmaisupaja toi lavalle yleisön kanssa interaktiivisen kontakti-

improvisaatioharjoituksen ja Helsingin Mediakylpylä ilahdutti stand up -esityksellä. Lavaohjelman 

väliajoilla juontaja Janne Kataja haastatteli pajoja ja oppilaitosten esittelijöitä. Paikalla vieraili myös 

opetusministeri Henna Virkkunen. 

 

 

 
Kuva: Syksyn 2009 Avoin Työpaja –tapahtuman flyer (ulkopuolelta) 

 

7.2 Kevään 2010 Avoin Työpaja 
 

Toinen Avoin työpaja - tapahtuma pidettiin 5.5.2010 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. 

Tapahtumalla oli kävijöitä yhteensä noin 650. Tapahtumassa esittäytyivät jälleen Helsingin neljä 

työpajaa, Järvenpään nuorten työpajat, Karkkilan Ruukinpaja, Keravan työpaja Jenga, Nurmijärven 

työpajatoiminta sekä Porvoon viisi nuorten työpajaa. Yhteistyökumppaneina olivat tällä kertaa 

ruotsinkielinen nuorten työpajatoiminta Svenska productionsskola SVEPS, Sovinto ry., Helsingin 

kaupungin tulevaisuustiski, UNO-hanke ja Harakan Taivas –liike. Päivän juonsi projektisuunnittelija. 

Paikalla vieraili kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, joka osallistui myös pienimuotoiseen 

paneelikeskusteluun pajanuorten kanssa.  
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7.3 Avoin Työpaja –tapahtumien positiiviset tulokset 
 

Ohjaajat kokivat tapahtumien mahdollistaneen monia positiivisia asioita erityisesti nuorten kannalta 

ja arvioivat niiden lisänneen nuorten itseluottamusta, ylpeyttä omasta toiminnasta ja vahvistaneen 

nuorten identiteettiä positiivisella tavalla. Nuoret kokivat, että omien pajojen esittelyt menivät 

hyvin ja pitivät paikalla olleiden organisaation esittelyjä toimivina. Sekä nuoret että ohjaajat kokivat 

vahvasti, että oma pajatoiminta sai näkyvyyttä. Yleisö sai nähdä, mitä pajatoiminta oikeasti on. 

Pajanuoret saivat samalla tutustua muiden pajojen toimintaan. Jo tapahtumiin valmistautumisen 

koettiin luoneen pajoilla yhteisöllisyyttä ja opettaneen suunnitelmallisuutta. Tapahtumien itsessään 

arvioitiin tiivistäneen nuorten ja pajan henkilökunnan sisäisiä suhteita ja kehittäneen pajan 

yhteishenkeä: pajojen työntekijät hioutuivat paremmin yhteen ja sisäinen yhteenkuuluvuuden tunne 

lisääntyi päivän aikana.  

 

Monet pajanuoret oppivat tapahtuman aikana esittelemään jotain konkreettista asiaa 

esittelypöydän äärellä ollen ja yleisön kanssa keskustellen. Nuorista tuntui hyvältä, kun heidän 

tekemiä tuotteitaan ostettiin. Ohjaajat kokivat, että tapahtuman jälkeen oli helpompi ottaa yhteyttä 

toisiin pajoihin, kun oli tavannut etukäteen toisten pajojen edustajia ja nähnyt heidän toimintaansa. 

Muilta pajoilta ohjaajat kokivat oppineensa tapahtuman aikana avoimuutta ja ryhmähenkeä ja 

saaneensa vertaistukea. 

 

7.4 Ideoita Avoin Työpaja –tapahtuman suunnitteluun 

 

7.4.1 Tapahtuman toteuttajat 

 

Tarvitaan tietysti pajat, jotka esittelevät toimintaansa. Olisi tärkeä saada sitoutetuksi tapahtumaan 

kaikki ohjaajat ja nuoret. Ohjaajien innostus tai innostumattomuus vaikuttaa myös nuoriin ja koko 

tapahtuman onnistumiseen. Tapahtumalle voidaan hankkia yhteistyökumppaneita, jotka samalla 

toimivat tapahtuman sponsoreina maksaessaan esittelypisteestään tietyn summan. Erityisen 

hyödyllisiä tapahtuman luonteen kannalta ovat ne yhteistyökumppanit, joiden toiminta liittyy 

nuorten urapolkuihin: oppilaitokset ja erityisoppilaitokset, erilaiset neuvontaorganisaatiot, TE-

toimistot jne. Yksi mahdollisuus on myös riisuttu malli tapahtumasta eli ei sponsoreita, vaan pelkät 

pajat. Näin tapahtuman fokus voi pysyä selkeämpänä, eikä sponsoreiden etsimiseen kulu aikaa. 

 

7.4.2 Tavoitteista ja teemasta sopiminen sekä valmisteluun varattava aika 

 

Aluksi mietitään, mitä kaikkia tavoitteita tapahtumalla on: pajatoiminnan esittely yleisölle ja 

etenkin mahdollisille tuleville pajanuorille, pajanuorten voimauttaminen, pajojen sisäisen 

yhteishengen vahvistaminen, pajojen verkostoituminen… ja mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet. 

Lisäksi voidaan sopia erillinen teema tapahtumalle. Etenkin, jos tapahtuma toistetaan useamman 
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kerran, erityinen teema kullakin kerralla voi olla mukava lisä ja helpottaa suunnittelua. PAJAVERKKO-

projektin Avoin työpaja –tapahtumista jälkimmäisessä oli erillinen teema: kierrätys.  

Tapahtuman ajankohdasta kannattaa päättää hyvissä ajoin, ja valmisteluun kannattaa varata 

riittävästi aikaa, viikkoja tai ehkä mieluummin kuukausia. Näin kaikki osapuolet – kutsuvieraat, 

pajat, yhteistyökumppanit – ehtivät ottaa tapahtuman ja sen valmistelun huomioon aikatauluissaan. 

Pajojen on hyvä tietää mahdollisimman ajoissa, mitä kaikkea niiden osuuteen kuuluu – 

esittelypisteiden rakentamista, ohjelman toteuttamista esiintymislavalla, julisteiden tai bannereiden 

valmistusta tms. – jotta ne voivat ottaa tämän huomioon sisältönsä ja aikataulujensa suunnittelussa.  

 

7.4.3 Tapahtumapaikka 

 

Tapahtuman ajankohdasta on hyvä päättää tarpeeksi ajoissa senkin takia, että ehditään varata hyvä 

tapahtumapaikka. Parhaat paikat saatetaan varata jo puolta vuotta tai vuotta aiemmin. Paikan on 

oltava sopivan kokoinen ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Korotetusta esiintymislavasta on 

hyötyä. PAJAVERKKO-projektin tapahtumat pidettiin sisätiloissa, mutta tapahtuman luonteeseen 

saattaisi sopia myös ulkotiloissa oleva tori, aukio tms. On pohdittava myös ruokailumahdollisuuksia, 

tupakointitiloja, mahdollista narikkaa ja taukoja – pajanuorten ja –ohjaajien on päästävä välillä 

tauolle esittelypisteiltä, mikä voi sujua vuorottelemalla. Äänentoistoa ja taustamusiikkia kannattaa 

miettiä. Juontajalla ja ohjelmaa esittävillä on hyvä olla mikrofonit, mutta esittelypisteissä niitä ei 

tarvita. Kannattaa myös selvittää, voiko paikalla harjoitella esityksiä ja suorittaa soundcheckejä 

etukäteen. 

Tapahtumapaikasta voidaan laatia etukäteen kartta, pohjapiirros, johon merkitään pajojen ja 

yhteistyökumppaneiden esittelypisteiden ja esimerkiksi wc- ja mahdollisten ruokailutilojen sijainti. 

Käytännössä esittelypisteet voidaan rakentaa esimerkiksi tapahtumapaikalla olevien esittelypöytien 

päälle. 

 

7.4.4 Esittelypisteiden sisältö 

 

Jokainen paja suunnittelee itse esittelypisteensä sisällön. Mukana voi olla kuvasarjoja, myytäviä 

tuotteita, arvaustehtäviä, naulanlyöntikisa (kuinka monella lyönnillä naula uppoaa pölkkyyn), 

puulajintunnistuskisa, erilaisia arvaustehtäviä, leikkimielinen ammatinvalintakone… tai mitä tahansa 

kivaa, mitä keksitään. Kannattaa hyödyntää nuorten ja ohjaajien luovuutta. Tapahtuman 

koordinoija pidetään ajan tasalla suunnitelmista päällekkäisyyksien karsimiseksi ja monipuolisen 

sisällön varmistamiseksi.  
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7.4.5 Ohjelma 

 

Tapahtuman koordinoija suunnittelee esiintymislavalla esitettävän ohjelman yhteistyössä pajojen 

kanssa. Pajat voivat valmistella ja toteuttaa esitykset hyvin itsenäisesti, ja on hyvä tarjota tilaisuus 

esiintymishaluisille nuorille. Esityksille kannattaa asettaa mahdollisimman matala kynnys, jotta 

saataisiin nuoria rohkaistua esiintymään ja heidän ääntään esille tapahtumassa. Saattaa kuitenkin 

olla hyvä tarkistaa esitykset ja esiintyjät jollain tavalla etukäteen: miten mikäkin esitys sujuu ja voiko 

esiintyjiin varmasti luottaa – tapahtuman ideanahan on luoda positiivista kuvaa pajatoiminnasta. 

Ohjelman sopivaa määrää kannattaa miettiä. Jos esityksiä on kovin paljon, ne vievät liikaa huomiota 

pajojen esittelypisteiltä. 

 

7.4.6 Juontaja ja muu henkilökunta 

 

Tapahtumaan tarvitaan juontaja tai juontajat, jotka kertovat, mitä seuraavaksi tapahtuu ja 

haastattelevat ohjelman väliajoilla pajojen ja yhteistyökumppaneiden edustajia ja esimerkiksi 

mahdollisia arvovieraita. Tunnettu ulkopuolinen juontaja, julkisuuden henkilö, voi houkuttaa yleisöä 

ja tehdä tapahtumasta vetävämmän nuorten silmissä. Toisaalta pajojen toimintaa etukäteen tunteva 

juontaja, esimerkiksi tapahtuman koordinoija tai joku pajojen edustajista, osaa esittää hyviä 

kysymyksiä sisällöntuntemuksensa pohjalta, ja pajanuorten ja –ohjaajienkin voi olla helpompi 

vastata, kun haastattelijana on tuttu ihminen.  

Juontajan lisäksi tarvitaan muita henkilöitä, jotka ottavat vastaan vieraita, auttavat 

esittelypisteiden rakentamisessa, ohjaavat ihmisiä oikeisiin paikkoihin, valokuvaavat ja videoivat 

tapahtumaa ja seuraavat, että kaikki sujuu suunnitellusti. Vastuualueista ja tehtävistä on hyvä sopia 

etukäteen. Mahdolliseen narikkaan tarvitaan henkilökuntaa. PAJAVERKKO-projektin Avoin Työpaja –

tapahtumissa vahtimestareina toimi tapahtumapaikan vuokranneen tahon oma henkilökunta, joka 

hoiti myös narikan. Joka tapauksessa kannattaa miettiä myös sitä, kuka tai ketkä huolehtivat 

tapahtumassa turvallisuudesta ja esimerkiksi poistavat häiritsevästi käyttäytyvät ihmiset tiloista, jos 

heitä saapuu paikalle. 

 

7.4.7 Tiedottaminen 

 

Yleisön saamiseksi paikalle tapahtumasta kannattaa tiedottaa laajasti. PAJAVERKKO-projektin Avoin 

työpaja –tapahtumista tiedotettiin sähköpostitse ja lähettämällä postitse kutsuja, julisteita ja 

flyereitä esimerkiksi alueen työvoimatoimistoihin, kouluihin, sosiaalityöntekijöille, eduskuntaan ja 

muillekin kuin PAJAVERKKO-projektiin kuuluville nuorten työpajoille. Pajanuorten ja –henkilökunnan 

omia verkostoja kannattaa hyödyntää, mikä tietysti edellyttää pajahenkilöstön sitoutumista asiaan. 

Jos aikaa on, voisi olla hyödyllistä vierailla alueen peruskouluissa tai esimerkiksi rehtoreiden 

yhteistapaamisissa kertomassa tapahtumasta. Ohjelmasta  ja tapahtumapaikan kartasta on hyvä 

tehdä flyeri jaettavaksi yleisölle myös itse tilaisuudessa.  
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Median huomiota kannattaa tavoitella ennen ja jälkeen tapahtuman pajatoiminnan arvon 

nostattamiseksi. Suurella paikkakunnalla huomion saaminen ei ole helppoa. Henkilökohtaiset 

suhteet toimittajiin saattaisivat edistää asiaa.  

 

7.4.8 Nuorten osallistaminen 

 

Nuoria kannattaa osallistaa tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen mahdollisimman paljon. 

Nuoret voisivat esimerkiksi suunnitella tapahtuman julisteet tai bannerit vaikkapa erillisen 

julisteidensuunnittelukisan yhteydessä. Mitä enemmän nuoret osallistuvat ohjelman suunnitteluun, 

sitä todennäköisemmin ohjelma kiinnostaa heitä. Tosin aikuisten valvovaa silmää tarvitaan ja 

jonkinlaisia kenraaliharjoituksia olisi hyvä pitää kullakin pajalla ennen varsinaista tapahtumaa. On 

hyvä saada esiin nuorten ääntä kaikin tavoin. 

 

7.4.9 Tapahtuman budjetti 

 

Tapahtuman kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi tilavuokrasta, mahdollisesta ulkopuolisesta 

juontajasta, tiedottamisesta (julisteiden ja flyereiden painatuksesta ja postittamisesta, lehti-

ilmoituksesta jne.), nuorten ja ohjaajien kuljettamisesta paikalle sekä tapahtuman valmisteluun 

käytetystä ajasta. Kustannuksia voidaan yrittää pienentää erilaisten yhteistyökumppaneiden ja 

sponsoreiden avulla. Tuloja tapahtumasta voidaan saada yhteistyökumppaneiden eli sponsoreiden 

esittelypistemaksuista. Pajat voivat myös myydä tuotteitaan tapahtumassa. 

 

7.4.10 Tapahtuman aikana  

 

Tapahtuman aikana pajanuoret ja –ohjaajat esittelevät toimintaansa esittelypisteiden takana. Niiden 

nuorten ja ohjaajien, jotka kulloinkin ovat vapaana, kannattaa käydä tutustumassa muiden pajojen 

esittelypisteisiin ja juttelemassa muille pajanuorille ja –ohjaajille. Ohjaajat voivat näyttää tässä 

esimerkkiä nuorille. Oma esittelypiste pysyy kyllä pystyssä, vaikka siellä ei koko ajan täysi miehitys 

päivystäisikään. Toki voi olla hyvä, että kunkin esittelypisteen takana on aina myös yksi 

henkilökunnan edustaja. Näin saadaan elävyyttä tapahtumaan ja edistetään verkostoitumista. 

Nuorille voidaan myös antaa erilaisia vuorovaikutusta lisääviä tehtäviä, kuten selvitysten ja 

kyselyiden suorittamista muilla esittelypisteillä vaikkapa haastattelulomakkeita hyödyntäen. 

 

7.4.11 Tapahtuman jälkeen 

 

Lopuksi tapahtumapaikka tietysti siivotaan (ottaen huomioon se, mitä tilan hallinnoijan kanssa on 

sovittu – omat tavarat on kuitenkin vietävä pois) ja se materiaali, mitä voidaan hyödyntää 
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mahdollisissa seuraavissa tapahtumissa, kerätään talteen. Pajaohjaajilta ja nuorilta kysytään 

palautetta tapahtuman valmisteluprosessista ja itse tuloksesta. Yhdessä kannattaa miettiä, mikä oli 

hyvää, missä on kehittämisen varaa ja mitä seuraavalla kerralla voitaisiin tehdä toisin. 

Tapahtuman purku on tärkeää. Nuorille annetaan paljon vahvistavaa ja tarvittaessa myös korjaavaa 

palautetta kaikesta, mitä he ovat tehneet tapahtuman eteen, sekä siitä, miten he ovat 

käyttäytyneet. Tapahtuman purussa voidaan hyödyntää esimerkiksi kyselyjä, keskusteluja, kuvia, 

videoita tai vaikkapa pienimuotoisia rooliharjoituksia. 

 

8 PAJAN ARJESSA – PERIAATTEISTA TEKOIHIN 
 

 

Seuraavissa luvuissa kerrotaan käytännöistä, jotka on koettu toimiviksi PAJAVERKKO-projektiin 

kuuluvilla pajoilla.  

 

8.1 Alkuorientaatio 
 

- Pajatoiminnan alkuvaiheessa tehdään usein nuoren kanssa yhdessä alkukartoitus. Siinä 

keskustellaan, minkälaisessa tilanteessa nuori sillä hetkellä on, mikä häntä kiinnostaa ja mitä 

hän haluaisi tavoitella, ja mitä pajalla voidaan realistisesti tavoitella. Pajajakson tarve ja 

tavoitteet selvitellään nuoren itsensä kanssa riippumatta siitä, kuka tai mikä on lähettävä 

taho. Alkuvaiheessa kerrotaan pajan tarjoamista erilaisista mahdollisuuksista työntekoon, 

herätellään kiinnostusta, pyritään inspiroimaan ja motivoimaan nuoria. 

- Nuoren kanssa voidaan laatia henkilökohtaisesti räätälöityjä työtehtäviä ja suunnitelma 

pajajaksoa varten.  

- Pajatoiminnan ja -jakson alkuun käydään läpi yhteisiä pajan pelisääntöjä, kerrotaan rajoista, 

tavoista, varoituksista ja sanktioista. Käytössä voi olla esimerkiksi seuraavanlainen 

varoituskäytäntö: jatkuvista myöhästymisistä ja poissaoloista annetaan varoitus, ja 

neljännestä varoituksesta nuori joutuu lähtemään pajalta. Tässä on tosin huomattu, että 

monet nuoret ottavat kolmannen varoituksen ja sen jälkeen ”asettuvat” pajalle.  

- Pajatoiminnan alkuvaiheessa voidaan pyrkiä ryhmäyttämään nuoria ja luomaan muillakin 

keinoilla hyvää ja turvallista ilmapiiriä. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi suunnittelemalla 

yhteinen projekti, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua (esimerkiksi auton purku, pajan 

yhteisen videokoosteen tekeminen). Voidaan pitää myös erillisiä ryhmäyttämispäiviä. 

Nuorten välille pyritään saamaan vuorovaikutusta myös siksi, että he voisivat oppia 

toisiltaan ja saada vertaistukea.  

- Myös pajatoimintaan osallistuminen osa-aikaisena on mahdollista, ja pajajakson pituutta 

voidaan sovittaa nuoren tarpeiden mukaan kahdesta viikosta useampaan peräkkäiseen 

jaksoon – kuitenkin niin, että pajalle ei jäädä määrättömäksi ajaksi. 
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8.2 Pajapäivän aloitus 
 

- Pajapäivän aluksi voidaan erilaisilla toimintamuodoilla kiinnittää nuoret paremmin hetkeen, 

auttaa heitä keskittymään päivän tehtäviin ja ylipäätään orientoitumaan toimintaan. Tämä 

voi tapahtua esimerkiksi niin, että piirretään jokin piirros, tai syödään yhteinen aamiainen tai 

juodaan aamukahvit pajalla. Yhteinen aamupala toimii sosiaalisena foorumina ja samalla 

arjentaidot (ruuanlaitto, siivous, hygienia) pääsevät kehittymään.  

- Pajapäivän aluksi tehtävän aamupiirroksen avulla voidaan keskustella esimerkiksi päivän 

fiiliksestä. Jokaisella on mahdollisuus kertoa joko piirtämästään kuvasta ja/tai sen hetkisestä 

mielialastaan ja tulla näin mahdollisuus tulla kuulluksi joka päivä. Piirroksista keskustelu 

auttaa myös tutustumaan uusiin ihmisiin. Taidoista on havaittu olevan apua monelle 

nuorelle esimerkiksi koulujen pääsykokeissa, joissa tehdään töitä tuntemattomien ihmisten 

kanssa, vieraassa tilassa ja kovien paineiden alla.  

- Pajapäivän aluksi voidaan pitää myös aamunavauksia kulloinkin tarvittavista aiheista. Tämä 

voidaan tehdä joko siten, että ohjaajat ovat suunnitelleet aamunavauksen sisällön tai sitten 

pajanuoret itse, kukin vuorollaan. 

 

8.3 Muut rutiinit pajoilla 
 

- Kaikkien näkyville voidaan luoda viikkokalenteri, josta ilmenevät nuorten vastuualueet. 

Kunkin pajaviikon alussa voidaan käydä yhdessä läpi viikon ohjelmaa. 

- Pajalta myöhästymisestä ilmoitetaan välittömästi, minkä jälkeen tehdään kirjallinen selvitys 

ja keskustellaan asiasta ohjaajan kanssa 

- Toimitaan yhteistyössä esimerkiksi nuoren vanhempien ja muiden viranomaisten kanssa 

- Luodaan erilaisia päivä-, viikko- tai kuukausirutiineja. Esimerkiksi perjantaisin voidaan pitää 

yhteinen tietovisahetki.  

- Voidaan myös harjoitella yhdessä ruoanlaittoa tai harrastaa liikuntaa. Tämä edistää 

elämänhallintaa. 

- Ohjataan nuoria kokeilemaan mahdollisimman laajasti erilaisia liikuntalajeja. Ensimmäisen 

kerran on syytä olla pakollinen, jotta lajista jäisi edes jonkinlainen kuva ja mielipide 

- Ruoanlaittaminen, ns. kokkikerhon pitäminen yhteisissä tiloissa mahdollistaa 

epävirallisemman kommunikoinnin ja mahdollistaa asioiden ”ytimeen” pääsyn. 

- Kyselytunnin järjestäminen, jossa nuoret saavat vapaasti kysellä asioita pajalla vierailevalta 

viranomaiselta tai muulta henkilöltä. 

- Yhteinen Google-kalenteri henkilökunnalle mahdollistaa tehokkaamman viestinnän. 

 

8.4 Pajatyön ohjaus   
 

- Nuoria ohjataan osallistuvasti ja tehdään yhdessä. Jos nuori on epävarma työtehtävän 

suorittamisesta, kouluttaja ei jätä nuorta liian pitkäksi aikaa yksin ratkomaan ongelmaa, vaan 
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selittää yksityiskohtaisesti, miten asia hoidetaan. Jollei nuori kykene suorittamaan tehtävää, 

kouluttaja näyttää esimerkillään.  

- Nuorelle annetaan tekemistä ja konkreettisia työtehtäviä. Siltä varalta, että nuori joutuu 

odottelemaan esimerkiksi koneille pääsyä tai ohjausta kouluttajan ohjatessa jotain toista 

nuorta sillä hetkellä, nuorelle voidaan määrittää niin sanottu kakkostyö.  

- Urakkatyyppinen työ saattaa motivoida joitain nuoria tekemään työtehtäviä. 

- Pajatoiminnan aikana tärkeintä on ohjaus ja asioiden työstäminen, niin uusien työtehtävien 

kuin nuoren omien tavoitteiden.  

- Pyritään ymmärtämään erilaisia työn tekemisen tapoja. Ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa 

oppia asioita tai tehdä niitä. Ryhmän kanssa ideointi tuo uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi 

piirtää voi pään päällä, vasemmalla kädella, kädet sidottuina toisten käsiin, silmät kiinni jne. 

Jokainen löytää itselleen mieluisan tavan ilmaista itseään. Toisten erilaisuutta opitaan 

hyväksymään ja samalla omaa ainutlaatuisuutta arvostamaan. 

- Kehitetään yhdessä nuorten kanssa uusia tapoja tehdä pajatyötä ja annetaan nuorille 

erilaisia vastuita. Nuoret voivat vuorollaan vastata esimerkiksi pajan ekologisuudesta: 

valitaan ekologiavastaavat, jotka sammuttavat valot päivän päätteeksi, tarkastavat, ettei 

turhia laitteita ole päällä jne. Toiminnan vaikutukset tuodaan näkyväksi asettamalla 

esimerkiksi pajan sähkölasku tai muu vastaava mittari ilmoitustaululle. 

-  Pyritään välittämään työn tekemisen iloa. Tällöin on tärkeää myös oman innostuksen 

säilyttäminen ohjaustyöhön. Pieni hulluttelu ja kokeilujen tekeminen tekee hyvää aina välillä 

itse kullekin.  

 

8.5 Nuorten kasvun tukeminen  
 

- Nuorta tuetaan kunnioittamalla häntä ja osoittamalla häntä kohtaan aitoa kiinnostusta. 

Näin saavutetaan paremmin nuoren luottamus ja kunnioitus.  

- Ollaan läsnä alusta loppuun asti, kun ollaan tekemisissä nuorten kanssa. Ohjaaja seuraa 

nuoren edistymistä, missä voi olla apua jonkinlaisista muistiinpanoista.  

- Otetaan huomioon nuorten toiveita. Yksi vaihtoehto on pitää esimerkiksi ”nuorten omien 

töiden päivä” vaikkapa tiettynä päivänä viikossa. Kuuntelemalla ja huomioimalla opetetaan 

vastavuoroisuutta. Kun nuoret saavat itse vaikuttaa pajajakson sisältöön, he ovat 

motivoituneempia.  

- Valmiiden vastausten antamista nuorelle pyritään välttämään. Kysymykset pyritään 

asettelemaan niin, että nuori kykenee ratkaisemaan tehtävän ja kokee onnistumisen 

mielihyvää. 

- Jos nuorella on erityistarpeita, esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, kouluttaja antaa nuorelle 

omaa aikaa rauhoittumiseen. Nuori voi vaikka kävellä korttelin ympäri tai mennä 

pukuhuoneeseen hetkeksi lepäämään. 

-  Välitetään inhimillistä kuvaa nuorille. Nuorten voi olla hyvä nähdä, että ohjaajakin 

uskaltautuu välillä epäonnistumisia pelkäämättä kokeilemaan uutta.  

- Nuorille annetaan positiivista ja rakentavaa palautetta, pyritään luomaan edellytykset 

onnistumisen kokemusten saamiselle pajatoiminnan aikana. 
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- Vahvuuksien etsimisessä hyödynnetään myös nuorten välistä vuorovaikutusta. Erilaisten 

harjoitusten avulla voidaan ohjata nuoria antamaan toisilleen positiivista palautetta 

ominaisuuksistaan ja osaamisestaan. Nuorista voi myös tuntua hyvältä, kun ohjaaja kertoo 

ulkopuolisille ylpeästi oman ohjattavan ryhmänsä aikaansaannoksista ja työstä. 

-  Pajaohjaaja osaa tarvittaessa delegoida asioita eteenpäin. Esimerkiksi ammatilliseen 

ohjaukseen keskittyvät kouluttajat voivat ohjata elämänhallintaan, koulutukseen ja työhön 

hakeutumiseen liittyvät asiat pajan elämänhallintaohjaajalle, työpaikkaneuvojalle tai muulle 

yksilöohjausta suorittavalle henkilölle.  

- Nuoren vahvuuksia voidaan etsiä tekemällä esimerkiksi ammatillisia vahvuuskortteja 

(Pesäpuu Oy:n lastensuojelutyöhön luodut vahvuuskortit   Helsingin Sinisen verstaan 

Ateljee Sartorian Virpi Siira sai idean luoda Sartorian vahvuuskortit) tai muita konkreettisia 

projekteja, joiden avulla nuorelle jää paremmin mieleen omat voimavarat. 

 
Kuva: Pirjo Pihkala / Ateljee Rotondo / Helsingin Sininen Verstas 

 

8.6 Pajajakson jälkeiseen aikaan valmistautuminen 
 

- Koko pajajakson aikana pyritään löytämään jatkopolkuja työelämään tai koulutukseen. 

Mielenkiinnon herättelyn ja tuen antamisen jälkeen pyritään kannustamaan nuorta 

eteenpäin. Tämä tulevaisuuteen suuntautuminen on läsnä koko pajajakson aikana, mutta 

korostuu etenkin sen lopussa 
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- Myös pajan ulkopuolista verkostoa ja sidosryhmiä, esimerkiksi TE-toimistojen palveluja, 

hyödynnetään.  

- Nuorille järjestetään (yksilö- tai ryhmä-)vierailuja oppilaitoksiin ja työpaikoille. 

- Tärkeä osa pajatoimintaa voi olla myös työnhakukoulutus. Nuoria opetetaan tekemään 

työhakemuksia ja ansioluetteloita ja heidän kanssaan toteutetaan 

työhaastatteluharjoituksia. Lomakkeita ja hakemuksia täytetään tarvittaessa yhdessä. 

- Ollaan realistisia tavoitteiden asettamisessa myös tulevaisuuden suhteen.  

- Aivan lopuksi kiitetään nuorta yhteistyöstä. 

K 

 

9 UUSIEN OHJAAJIEN TOIMINNASTA SAATUJA IDEOITA 
 

PAJAVERKKO-projektin varoilla palkattiin Helsingin Metallica-pajalle, Karkkilan Ruukinpajalle, 

Nurmijärven Klaukkalan autopajalle sekä Porvoon Do it –pajoille noin vuodeksi uudet ohjaajat, 

joiden tehtävänä oli suorittaa ja kehittää elämänhallinnan ohjausta ja monialaista yhteistyötä 

pajoilla. Ohjaajien nimikkeet (yritysyhteistyönohjaaja, elämänhallintaohjaaja, työpaikkaneuvoja) ja 

tehtävänkuvat vaihtelivat jossain määrin kunkin paikkakunnan tarpeiden mukaan. Seuraavassa on 

ohjaajilta saatuja ideoita tämänkaltaisen työn tekemiseen. 

9. 1 Pajan verkostoituminen ja tunnettuuden edistäminen 
 

Useimmilta pajoilta pyritään ohjaamaan nuoria paitsi opiskeluun, myös työ- ja 

oppisopimusharjoitteluun ja töihin. Tässä tarvitaan yhteistyötä yritysten ja muiden 

työnantajaorganisaatioiden kanssa. Aluksi kartoitetaan, mitä yrityksiä ja muita työnantajia lähistöllä 

on. Pajan tarjoamia mahdollisuuksia voidaan mainostaa esimerkiksi työnantajille suunnatun 

esitteen sekä medialle laaditun puffin avulla. Kaupungin tai kunnan omissa organisaatioissakaan ei 

ole välttämättä tietoa nuorten työpajoista, joten tiedonlevitystä ja yhteistyösuhteiden solmimista 

voidaan tarvita siihenkin suuntaan. Yrittäjäjärjestöt ovat yksi taho, jota kannattaa lähestyä. Linkki 

heidän kotisivuillaan pajan kotisivuille voi lisätä tietoisuutta pajatoiminnasta ja pajan tarjoamista 

harjoittelijoista.  

 

Yrittäjiin ja muihin työnantajiin voidaan olla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse ja paikanpäällä 

täsmäiskuja tehden. Näin esimerkiksi pienyrittäjistä voidaan saada uusia yhteistyökumppaneita. 

Mainostaa voidaan myös netin, esimerkiksi kaupungin omien kotisivujen ja sosiaalisen median, 

kuten Facebook-palvelun, avulla. Työpajan näkyminen Facebookissa voi edistää sen 

verkostoitumista myös nuorten kanssa. Facebook-sivujen kautta entiset pajanuoret voivat myös 

jakaa kokemuksiaan.  Sosiaaliohjaajan mukana olo sivujen seurannassa on koettu tarpeelliseksi. 

Myös paikallislehdissä julkaistut jutut lisäävät pajatoiminnan tunnettuutta. 

Työnantajien ja nuorten kesken voidaan järjestää tapaamisia. Työantajien edustajien 

haastatteleminen edistää sitä, että mahdollisimmat sopivat henkilöt kohtaavat toisensa. Nuorten 

tutustumiskäynnit eri työpaikoille ovat hyödyllisiä myös työelämätietouden lisäämisen 

näkökulmasta. 
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Yritysten lisäksi tarvitaan yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Esimerkiksi 

työvoima-, terveys- ja sosiaaliviranomaisten, eri oppilaitosten - myös aikuisoppilaitosten, 

yhdistysten ja projektien kanssa voidaan harjoittaa yhteistyötä ja kommunikoida puhelimitse, 

sähköpostitse ja henkilökohtaisesti tavaten. Nuorta voidaan auttaa löytämään oikeat palvelut, ja 

ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin voidaan etsiä yhdessä eri tahojen edustajien kanssa. 

Esimerkiksi Porvoon yritysyhteistyönohjaaja toimi yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen muiden 

toimintayksiköiden kuten sosiaalitoimen, tuettua nuorisoasumista järjestävän Pois mamman padalta 

ry:n, Nuorisoaseman sekä työttömien ruokapalvelu Treffin kanssa. Lisäksi hän teki tiivistä yhteistyötä 

työvoimatoimiston, työvoiman palvelukeskuksen sekä HUS:in nuorisopsykiatrisen poliklinikan 

yhdyshenkilön kanssa nuorten poluttamisessa eteenpäin pajoilta ja pajoille ”jonotuslistalla” olevien 

nuorten tilanteeseen liittyen. Hän vaihtoi tietoa sekä tutki yhteistyön eri muotoja myös 

Kriminaalihuoltolaitoksen, koulutustoimen ja muiden työpajatoimijoiden (Työpajayhdistys, ALU-

verkosto, Pro-Uusiokeskus, Monipalvelukeskus Duuni, Samaria ry ja ProPaja) kanssa.  

Pajanuorille voidaan järjestää myös jatkuvaa toimintaa yhteistyössä muiden nuorten kanssa 

toimivien tahojen kanssa. Esimerkiksi Nurmijärven elämänhallintaohjaaja osallistui keväällä 2010 

pajanuorten kanssa nuorten ryhmään, joka toteutettiin yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan 

työohjaajien sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien nuorten kanssa. Helsingin Metallica-pajalla 

tehtiin yhteistyötä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kanssa MAVA-pilottihankkeen 

muodossa. Siinä Helsingin kaupungin tekniikan alan oppilaitoksen (Heltech) Haagan yksikössä 

maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa lukuvuonna 2009-2010 opiskelleet nuoret 

suorittivat osan opinnoistaan Metallica-pajan tiloissa osallistumalla muiden pajanuorten tavoin 

pajalla tehtävään metalli- ja autoalan työhön. 

 

9.2 Työnhaun opettaminen ja nuorten kokonaisvaltainen tukeminen 
 

Nuoria voidaan opastaa laatimaan kunnolliset CV:t, työhakemuksia ja avoimia hakemuksia. Myös 

portfolion laatimisesta voi olla hyötyä – sen avulla nuoren on helpompi osoittaa mahdolliselle 

työnantajalle, mitä hän on pajalla tehnyt ja oppinut. Haastattelutilanteita voidaan harjoitella 

yhdessä ja keskustella, miten niissä kannattaa käyttäytyä (vrt. luku se ja se, roolipeliharjoitus). Tietoa 

työ- ja opiskelumahdollisuuksista voidaan antaa paitsi suullisesti kertomalla ja yhdessä netistä 

tietoa etsimällä, myös esimerkiksi erilaisten messujen ja oppilaitosvierailujen avulla. 

Olennaista on nuorten päämäärien selventäminen ja nuoren oman polun etsimiseen liittyvien 

asioiden realistinen läpikäyminen. Nuorta tuetaan hakeutumaan uudelleen koulutukseen, hänen 

kanssaan käydään läpi työelämän faktoja ja käytetään maalaisjärkeä. Nuorten tilanteita, toiveita ja 

päämääriä voidaan kartoittaa laatimalla kyselylomakkeita ja toteuttamalla kyselyitä, sekä 

haastattelemalla ja keskustelemalla nuorten kanssa. Voidaan myös kehittää haastattelulomake tai -

runko, joka kattaa vaikkapa seuraavat aihealueet: työelämävalmiudet, asuminen, taloudellinen 

tilanne, ajankäytönhallinta, oppiminen, ihmissuhteet, terveys ja päihteidenkäyttö. Nuoria 

haastatellaan ja heitä autetaan löytämään kontakteja esimerkiksi asumis-, koulutus-, työ-, velka- 

sekä terveysasioiden järjestämiseksi.  
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Epäviralliselta tuntuva ote keskustelu- ja haastattelutilanteissa voi auttaa nuoria avautumaan, mikä 

helpottaa nuorten asioiden hoitamista ja heidän eteenpäin poluttamistaan. Keskustellessa nuorten 

kanssa ”laidasta laitaan” kaikesta mahdollisesta laajennetaan hänen maailmankuvaansa ja saadaan 

itse kattavampi kuva hänen tilanteestaan ja ajatuksistaan. Nuoren haastattelu voidaan suorittaa 

myös kokonaisvaltaisen auttamisen näkökulmasta: nuori saa ottaa puheeksi minkä tahansa 

mieltään painavan asian, ja ohjaaja ohjaa hänet sitten eteenpäin oikean instanssin ääreen. Näin 

nuori ei uuvu liian vaativien haasteiden alla.  

 

Nuorille voidaan myös järjestää yhteisiä luento- ja keskustelutilaisuuksia. Aiheeksi sopii esimerkiksi 

työnhaku työnantajan näkökulmasta. Keskustelujen avulla voidaan pyrkiä laajentamaan nuoren 

käsitystä työelämän vaatimuksista ja toisaalta myös siitä, mitä työ parhaimmillaan antaa 

tekijälleen. Tilaisuuksien järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri tahojen edustajien kanssa. Myös 

erilaisten kurssien järjestäminen edistää elämänhallinnan tukemista. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi 

talous- ja velkaneuvontaan, portfolioiden laatimiseen, yhteishakuun, ensiaputaitoihin, 

päihdevalistukseen, työturvallisuuteen, oppisopimuskäytäntöihin, työelämätietouteen ja 

työnhakuun. Konkreettista hyötyä tuo esimerkiksi tulityökortin suorittaminen. 

 

Joskus nuorten on helpompi keskustella vaikeista asioista käytännön työtehtävien äärellä, kun käsillä 

on jotain tekemistä. Asioita voidaan käsitellä vaikkapa kirjallisuuden teemojen kautta. Nuorten 

maailmaa laajentaa erilaisten liikunta- ja muiden harrastusten esittely. Karkkilan pajalla toiminut 

elämänhallintaohjaaja kävi nuorten kanssa juoksulenkillä pajapäivän jälkeen. Koko pajan – sekä 

henkilökunnan että nuorten – yhteinen juttu oli sählynpeluu, jota harrastettiin kerran viikossa 

pajapäivän aikana.  

Nuorille voidaan kertoa erilaisista vaikutusmahdollisuuksista, esimerkiksi Aloitekanava-sivustosta, 

jos sellainen on käytössä omassa kunnassa (aloitekanava.fi). Saadessaan tietoa 

vaikutusmahdollisuuksista nuori tulee kohdelluksi täysivaltaisena, aikuisena tai aikuisuutta 

lähestyvänä ihmisenä, jolla myös on annettavaa yhteiskunnalle ja jonka mielipiteillä on merkitystä. 

Tämän kaltainen ajattelutapa ja sen näkyminen ohjaajan toiminnassa lienee erityisen voimauttavaa 

nuorten kannalta. 

Kesäpajatoiminnan järjestäminen nuorille voi koitua monen nuoren kesän kohokohdaksi, ja on 

järkevää tilojen hyötykäytön kannalta. Erilaisen yksilö- ja ryhmätoiminnan tarkoituksena on tukea 

nuorten elämänhallintaa ja edistää heidän selviytymistään myös pajan ulkopuolella.¨ 

 

9.3 Elämänhallinnallisen näkökulman esiintuominen ja yhteisten 
menettelytapojen luonti pajalle 
 

Pajasta riippuen elämänhallinnanohjausta suorittavan henkilön toimenkuvaan voi kuulua myös 

elämänhallinnallisen asenteen saattamista muiden ohjaajien tietoisuuteen ja ohjaajien välisen 

yhteistyön edistämistä. On tärkeää tunnistaa ja keskustella pajahenkilöstön keskuudessa avoimesti 

nuorten todellisesta tilanteesta ja työkunnosta. Tämä on sekä nuorten, työnantajien että pajan etu 

ja säilyttää suhteet työnantajiin terveenä. Hyvä tapa voisi olla niin sanottu brainstorming, aivoriihi 
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eri yhteistyöosapuolten kanssa. Säännölliset palaverit pajahenkilöstön kanssa esimerkiksi kahden 

viikon välein ovat hyödyllisiä, esimiehelle annetaan asialista ja pöytäkirja käsitellyistä asioista sekä 

päätöksistä. Esimerkiksi kerran kuussa voidaan pitää tiedonsiirrollinen palaveri, jossa esimies on 

mukana. Yhteinen sähköinen kalenteri yhteistyötä tekevien kaupungin virkamiesten 

(sosiaaliohjaaja, esimies, pajaohjaajat) kesken auttaa aikataulujen suunnittelussa. Yksi vaihtoehto on 

yhteinen palaveri koko pajan, sekä henkilökunnan että nuorten kesken säännöllisin väliajoin, 

vaikkapa kerran kuussa. 

 

Palaveri- ja muut yhteistyökäytännöt vaihtelevat pajoittain, mutta säännöllisten kokoontumisten ja 

yhteisten menettelytapojen tärkeys on havaittu useilla pajoilla. Tapaamisissa pohditaan ja arvioidaan 

yhdessä nuorten muuttuvia tilanteita ja tarpeita sekä suunnitellaan toimintaa. Selkeästi muotoillut 

esitykset ja mallit pajan perustehtävästä, ohjausprosesseista ja toimintatavoista, sekä yhteisesti 

käytössä olevat (alku-, väli- ja loppuvaiheen) haastattelulomakkeet voivat auttaa suuntaamaan 

toimintaa ja yhtenäistämään menettelytapoja. Keskustelua saatetaan tarvita siitä, kiinnitetäänkö 

huomiota vain ammatilliseen ohjaukseen, vai tarvitaanko muutakin – ja jos tarvitaan, keiden kaikkien 

tehtävä on suorittaa tätä muuta? 

Yhteisen ohjeistuksen kehittäminen muualle sijoitetun nuoren tuesta saattaisi olla tarpeellista. Tätä 

voitaisiin noudattaa yhteisesti ja tarvittaessa soveltaa. Esimerkiksi Nurmijärven pajalla luotuun 

ohjeistukseen kuuluvat nuoren, työpajahenkilöstön edustajan ja harjoittelu-/työpaikan 

yhteyshenkilön tapaamiset sijoituksen alussa, keskivaiheella ja lopussa sekä puhelinyhteys nuoreen 

ainakin kerran kuussa sijoituksen aikana.  Lisäksi annetaan tukea työpaikan edustajalle, mikäli 

nuoren kanssa esiintyy ongelmia, esimerkiksi myöhästelyä. Aina ongelmien ilmaantuessa pidetään 

”kolmikantainen” neuvottelu. 

10 ELÄMÄNHALLINNANOHJAAJIEN PARHAITA KEINOJA 
 

PAJAVERKKO-projektin puitteissa järjestettiin kaksi erillistä tapaamista niille henkilöille, jotka 

suorittivat projektiin kuuluvilla pajoilla elämänhallinnanohjausta (yksilöohjausta). Seuraavassa on 

maaliskuussa 2010 Porvoossa pidetyn tapaamisen keskustelujen tuloksia. 

 

Pajanuorten yleisimpiä haasteita elämänhallintaohjaajien mielestä olivat päihdeongelmat, 

itsenäistymisen haasteet, päivärytmi ja poissaolot, vuorovaikutustaidot ja ylipäätään moninaiset, 

toisiinsa sidoksissa olevat ongelmat. Elämänhallintaohjaajat pyrkivät pajoillaan luomaan 

yhteistyöverkostoja, etsimään harjoittelu- opiskelu- ja työpaikkoja nuorille, etsimään apua 

tarvitsevia nuoria, arvioimaan nuorten kykyisyyttä ja edistämään viestintää pajojensa 

muodostamissa työyhteisöissä. He pyrkivät myös kehittämään ryhmämuotoista elämänhallinta-

ohjausta ja selkeyttämään työnkuvaansa. 

 

10.1 Nuoren motivointi 
 
Luodaan luottamuksellinen keskusteluyhteys.  

Edetään nuoren tahdissa; annetaan nuorelle aikaa oivaltaa, mitä hän haluaa ja vastata.  
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Kuunnellaan, mikä nuorta kiinnostaa, ja toimitaan sen mukaan.  

Ei aliarvioida, tuomita tai luokitella nuorta ulkonäön, muun ensivaikutelman tai toisilta henkilöiltä 
kuultujen arvioiden perusteella.  

Ei ammuta nuoren omia haaveita alas. Annetaan nuorelle oikeus unelmiinsa.  

Annetaan nuorelle pajalla tarpeeksi kiinnostavaa ja sopivan vastuullista tekemistä.  

Tarvittaessa odotellaan, että nuori avautuu ajan myötä. Kuunnellaan kärsivällisesti ja käytetään 
tilannetajua.  
 

10.2 Vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden löytäminen 
 

Annetaan rehellistä ja realistista palautetta oikealla tavalla, ei lytätä nuorta.  

Keskustellaan ja polutetaan nuorta kohti tavoitetta, pilkotaan tavoite osatavoitteisiin.  

Herätellään haaveita ja odotetaan niiden löytymistä ajan myötä, käytetään ehkä 
mielikuvaharjoituksia.  

Annetaan nuoren kokeilla kunnolla eri ammattialoja.  

Järjestetään tutustumiskäyntejä sekä oppilaitoksiin että työpaikoille.  

Muistetaan realiteetit ja tasapainoillaan niin, että kunnioitetaan nuoren oikeutta haaveisiinsa ja 
tavoitteisiinsa, mutta kuitenkin tuetaan realististen tulevaisuudenkuvien muodostamista.  
 

10.3 Itsetunnon tukeminen 
 

Keskustellaan ja annetaan rakentavaa palautetta pikkuhiljaa.  

Pyritään löytämään jotain hyvää sanottavaa kaikista nuorista ja heidän työstään.  

Asennoidutaan ammattimaisesti ja pyritään kohtelemaan kaikkia nuoria tasapuolisesti.  

Kuunnellessa ollaan oikeasti läsnä ja annetaan aikaa.  

Annetaan ehkä jotain myös itsestä ja käyttäydytään luontevasti ja rennosti.  

Pikkuhiljaa ohjataan keskustelua tarvittaviin aiheisiin.  

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muiden nuorten vertaistukea ja keskustellaan asioista 
yhdessä.  

Pyritään löytämään tasapaino ”möyhentämisessä” (jätetään nuorelle tilaa ja aikaa olla ja tehdä ilman 
jatkuvaa kyselyä ja palautteenantoa).  

Etsitään tasapainoa sen välillä, miten kertoa työelämästä rehellisesti, mutta pelottelematta.  
 

10.4 Itsenäistymään tukeminen 
 

Löydetään tasapaino itsenäistymään tukemisen ja hoivaamisen välillä.  

Autetaan nuorta alkuun, kannustetaan ja kokeillaan välillä, miten nuoren siivet kantavat.  
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Tuetaan tarvittaessa nuorta irti vanhempien hoivasta ja määräysvallasta. Tehdään palveluverkko 
näkyväksi ja autetaan nuorta asioimaan eri viranomaisten kanssa, hankkimaan oma (vuokra)asunto, 
hakemaan hänelle kuuluvia tukia.  

Painotetaan nuorelle, että täysi-ikäinen on oikeutettu päättämään itse omista asioistaan.  

Havainnoidaan, kuka tarvitsee apua ja etsitään oikeat hetket puhua ja ottaa asioita esiin.  

Ei tehdä asioita liikaa nuoren puolesta, vaan kannustetaan häntä tekemään itse.  
 

10.5 Onnistumisen tukena 
 

Tehdään yhteistyötä muiden tahojen, kuten lääkärin, sosiaalitoimen, työvoimaneuvojan, psykologin 
tai vanhempien kanssa.  

Pohditaan, mihin puuttua ja milloin. Aina ei kannata puuttua kaikkiin nuoren asioihin.  

”Tehdään heittoja”, tarjotaan nuorille ideoita jostain tekemisestä.  

Käytetään huumoria.  

Tehdään havaintoja nuorista ja hyödynnetään niitä.  

Joskus pienetkin teot voivat olla hyvin merkityksellisiä.  
 

11 NUORET HYVÄN TYÖNTEKIJÄN JA PAJANUOREN KRITEEREITÄ 

POHTIMASSA 
 

Pajahenkilökunnan tehtävään kuuluu paitsi antaa ammatillista opetusta, myös tukea nuoria heidän 

ammatillisessa ja persoonallisessa kasvussaan. Nuorille opetetaan työelämän pelisääntöjä ja muita 

työssä ja elämässä tarvittavia valmiuksia. Kun asioista joudutaan usein sanomaan monta kertaa ja 

sanojana ovat samat tutut pajaohjaajat, vaarana on nuorten turtuminen ja kyllästyminen hyvää 

tarkoittaviin neuvoihin ja opetuksiin. Syksyllä 2010 PAJAVERKKO-projektin suunnittelija Petri 

Puroaho teki erilaisia yhteistyökokeiluja projektiin kuuluvien pajojen kanssa näiden omien tarpeiden 

pohjalta. Seuraavassa on esimerkkinä Helsingin WooDoo-verstaalla tehty kokeilu: 

- Projektityöntekijä käy pajalla suorittamassa kirjallisen alkukyselyn, jossa on seuraavat 
kysymykset: Miksi halusit tulla pajalle töihin? Mitä haluat saavuttaa tai oppia pajan aikana? 
Mitä luulet, että pajaohjaajat haluavat antaa sinulle pajajakson aikana? Minkälaisia 
työntekijöitä luulet työnantajien haluavan palkata tulevaisuudessa? Mikä on työmotivaatiosi 
nyt (asteikolla 1-10)? Mitä haluat työmotivaatiosi olevan tulevaisuudessa (asteikolla 1-10)? 
Mitä haluat tulevaisuudelta?  

- Tehtyään yhteenvedon kyselyn vastauksista projektityöntekijä palaa pajalle keskustelemaan 

nuorten kanssa siitä. 

- Seuraavaksi nuoria pyydetään esittämään suullisesti tai kirjallisesti ensin itse, mitä työ ja 
työelämä merkitsevät heille, ja minkälaisia työntekijöitä he haluaisivat itse olla.  

- Tämän jälkeen siirrytään konkretisoimaan nuorten ajatuksia siitä, mitkä heidän mielestään 

ovat hyvän työntekijän ominaisuudet. Kun nuoret ovat saaneet ensin miettimisaikaa, heitä 

pyydetään kertomaan ääneen mielipiteensä.  
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- Projektityöntekijä kuuntelee nuoria ja kirjoittaa heidän puheestaan ylös ydinsanoja, esim. 

”ahkeruus”. Hän kirjoittaa sanat yksittäisille paperilapuille. Laput levitetään pöydälle, ja 

nuorten tehtävänä on luokitella ne eri kategorioihin. Luokkia yhdistelemällä muodostuu 

kriteeristö hyvän pajatyöntekijän ominaisuuksista.  

- Nuoret esittelevät kriteeristön omille ohjaajilleen. 

- Projektityöntekijä kirjoittaa kriteeristön puhtaaksi yhdelle A4-paperille ja lähettää sen 

pajalle, jossa ohjaajat pyytävät vielä nuoria tarkistamaan kirjoitetun. 

Nuorten muodostama kriteeristö oli seuraavanlainen: Ensimmäiseen osioon kuuluivat niin sanotut 

pakolliset ominaisuudet, joita nuorten mielestä olivat 1) hyödyllinen työntekijä (= ajoissa töihin 

tulevan, huolellinen, luotettava, täsmällinen, tekee sovitusti työt loppuun asti, reipas ja ahkera) ja 2) 

aktiivinen työntekijä (= oma-aloitteinen, energinen ja innovatiivinen). Toiseen osioon kuuluivat 

ominaisuudet, joista on itselle ja muille hyötyä ja iloa työpaikalla. Näitä ominaisuuksiin kuuluivat 

WooDoo-verstaan nuorten mukaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin liittyvät erilaiset 

ominaisuudet, kuten sosiaalisuus, iloisuus, ystävällisyys, avuliaisuus, luotettavuus, kohteliaisuus ja 

toisten työntekijöiden huomiointi.  

Tämän kokeilun vahvuus oli siinä, että nuorten mielipiteille ja heidän keskinäisille keskusteluilleen 

annettiin tarpeeksi aikaa. Tilannetta auttoi myös se, että projektityöntekijä oli ulkopuolinen, ei pajan 

oma työntekijä, jolloin saatiin tuore ote vanhaan ja tuttuun asiaan, yhteisten keskustelujen pohjaksi. 

Sen sijaan, että nuorille olisi kerrottu, millaisia heidän pitää olla ja miten heidän pitää toimia, nuoret 

haastettiin pohtimaan itse ja reflektoimaan itseään, kykyjään ja taitojaan suhteessa työelämän 

vaatimuksiin ja odotuksiin. Samalla luotiin työväline, johon voidaan tarvittaessa palata ja perustella 

nuorten omilla mielipiteillä sitä, millainen käytös ja toiminta ovat toivottavia.  

 

 


